
Heeft u al een vervoervergunning?

Kijk snel hoe de NIWO u kan helpen >>>

Heb ik die 
nodig dan?

Kwaliteit in transport 

begint bij de NIWO



Heeft u een 
vervoervergunning 
nodig?

Vervoert u 
goederen voor 

rekening en risico van 
een derde of bent u 
van plan dit te gaan 

doen?

Gaat u 
goederen vervoeren 
in een voertuig met 
een laadvermogen 

van boven de 
500 kilogram?

JA

JA

NEE

NEE

Dan bent u vergunningplichtig en moet u een 
Eurovergunning aanvragen bij de NIWO.

Waar moet 
u aan 

voldoen?

www.niwo.nl

U krijgt de 
Eurovergunning als u 
voldoet aan de eisen 
van vakbekwaamheid, 
kredietwaardigheid, 
betrouwbaarheid en 
reële vestiging. 

Ook bekijkt de NIWO 
of de Wet Bibob moet 
worden toegepast.  

U bent niet 
vergunningplichtig.

Is het gewicht 
van de vervoerde 
goederen meer 

dan 500 kilogram?

JA

N
E
E



 Eis van kredietwaardigheid

Een onderneming moet voldoende financiële draagkracht bezitten. U voldoet aan de 
eis van kredietwaardigheid als u een risicodragend vermogen heeft van € 9.000 als 
u één voertuig inzet en € 5.000 voor ieder volgend voertuig dat u inzet. Het risico-
dragend vermogen bestaat uit het eigen vermogen, eventueel aangevuld met een 
achtergestelde lening. Dit betekent dat de lening achtergesteld moet zijn ten opzich-
te van alle bestaande en toekomstige schuldeisers (de lening hoeft niet afgelost te  
worden tijdens de vergunningperiode). Op www.niwo.nl kunt u meer uitleg vinden 
over de achtergestelde lening.

U toont de kredietwaardigheid aan met een (openings-)balans, eventueel aangevuld 
met een vermogensopstelling of de meest recente jaarcijfers. Daarnaast moet een 
verklaring worden overgelegd van een financieel deskundige die is aangesloten bij 
één van de volgende organisaties:

■  NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants);
■  NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen);
■  RB (Register Belastingadviseurs).

De verklaring moet opgesteld zijn volgens de bepalingen in het ‘Onderzoeksprotocol 
aanvraag en verlenging Eurovergunning’. Deze is te vinden op www.niwo.nl/eur. 

Risicobedrijf
Bij uw vergunningaanvraag stelt de NIWO vast of uw onderneming aangemerkt wordt 
als ‘risicobedrijf’. Het begrip ‘risicobedrijf’ is afkomstig uit Europese regelgeving. U 
bent een ‘risicobedrijf’ als het risicodragend vermogen geheel of gedeeltelijk bestaat 
uit een achtergestelde lening of als de solvabiliteitsratio (dit is het eigen vermogen 
gedeeld door het totale vermogen) lager is dan 20%. Als blijkt dat u een risicobedrijf 
bent dan  wordt u  elk jaar getoetst of u voldoet aan de eis van kredietwaardigheid 
(normaal wordt u vijfjaarlijks getoetst op alle eisen). 

 

 Eis van betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van u en uw eventuele vervoersmanager toont u aan met een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Voor een zzp-er moet de VOG NP (natuurlijk 
persoon) bij de gemeente worden aangevraagd. De VOG mag niet ouder zijn dan twee 
maanden op het moment van indienen van uw vergunningaanvraag.
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 Eis van vakbekwaamheid

Een onderneming moet een zogenaamde vervoersmanager hebben die vakbekwaam 
is. Deze persoon bezit het vakdiploma ‘Ondernemer beroepsgoederenvervoer over de 
weg’. Vaak behaalt de ondernemer zelf het vakdiploma, soms ook een echtgenoot /
geregistreerd partner of een werknemer.

Vakdiploma  
Voor het vakdiploma moet u zes examens behalen bij de divisie CCV van het Centraal 
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (www.cbr.nl/10561.pp). Diverse aanbieders verzor-
gen de opleiding / cursus. De zes examenmodules zijn: 

1. Bedrijfsmanagement 4. Personeelsmanagement
2. Calculatie goederen 5. Wegvervoer goederen
3. Financieel management 6. Internationaal goederenvervoer

Vervoersmanager
Een vervoersmanager moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 
■  in het bezit zijn van het vakdiploma
■  inhoudelijk betrokken zijn bij de vervoersactiviteiten. De wet spreekt over ‘perma-

nent en daadwerkelijk leiding geven aan de vervoersactiviteiten’; 
■  als bestuurder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koop-

handel. Als het een werknemer is dan moet uit de inschrijving in het Handelsregis-
ter blijken dat hij in elk geval ten aanzien van alle vervoersactiviteiten gevolmach-
tigd is;

■  vervoersmanager zijn bij één onderneming of één holding, met een onbeperkt 
aantal voertuigen. Of hij is vervoersmanager bij maximaal 3 andere vervoerders, 
zolang het totale wagenpark van alle 4 vervoerders niet meer is dan 50 voertuigen.

Externe vervoersmanager 
Als u (de ondernemer) zelf geen vakdiploma heeft en er ook geen werknemer met 
vakdiploma als vervoersmanager kan worden aangesteld, dan kan onder strenge 
voorwaarden een externe vervoersmanager aangetrokken worden. 
Deze externe vervoersmanager:
■  werkt op basis van een managementovereenkomst; 
■  krijgt een redelijke beloning voor zijn werkzaamheden (minimum conform cao  

Beroepsgoederenvervoer);
■  moet worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 

met volledige volmacht, in elk geval ten aanzien van alle vervoersactiviteiten;
■  zal zes maanden na het verlenen van de Eurovergunning aan een onderzoek  

worden onderworpen waarbij de NIWO onderzoekt of deze aangetrokken  
vervoersmanager inhoudelijk betrokken is bij de vervoersactiviteiten. 
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 Eis van reële vestiging

U voldoet aan de eis van reële vestiging, als u vanuit een feitelijk bedrijfspand in 
Nederland de economische activiteiten van het goederenvervoer verricht. Voor een 
zzp-er is de reële vestiging vaak hetzelfde als het woonadres.
Zodra de Eurovergunning is verleend, moet u minimaal één voertuig hebben in volle 
eigendom of op basis van een huur- of lease-overeenkomst waarmee u het goede-
renvervoer verricht of zal verrichten.
 

 
 Toepassing Wet Bibob

Als u aan de vier eisen voldoet, dan bekijkt de NIWO nog of er geen sprake is van 
een geval waarin de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar  
bestuur (Wet Bibob) moet worden toegepast.  De NIWO kan op grond van de Wet 
Bibob een aanvraag voor een Eurovergunning afwijzen of een Eurovergunning intrek-
ken als een ernstig gevaar bestaat dat de Eurovergunning voor criminele doeleinden 
wordt of zal worden gebruikt.
 

Ik kan door!
Snel een vergunning 

aanvragen.

 Vragen en antwoorden

Wanneer kan de NIWO onderzoek instellen?

De NIWO kan op elk moment onderzoek instellen naar (één van) de eisen van ver-
gunningverlening. Er wordt u om bewijsstukken gevraagd waaruit blijkt dat u nog 
steeds aan de eisen van vergunningverlening voldoet. Een onderzoek kan ook in het 
bedrijfspand worden uitgevoerd.

De NIWO stelt altijd een onderzoek in naar:
■  de reële vestiging als er sprake is van een buitenlandse (hoofd)vestiging 
 of vervoerder;
■  de betrouwbaarheid als er sprake is / kan zijn van toepassing van de 
 wet Bibob;
■  de kredietwaardigheid als er sprake is van een risicobedrijf;
■	  de vakbekwaamheid als er sprake is van een externe vervoersmanager.

Hoe lang is de Eurovergunning geldig?

De Eurovergunning is in principe vijf jaar geldig. Na vijf jaar kunt u verlenging van 
de Eurovergunning aanvragen. De NIWO toetst bij de aanvraag van een verlenging 
opnieuw of u aan de eisen voldoet.

Hoe vraagt u de Eurovergunning aan?

Op de website www.niwo.nl/eur staat het aanvraagformulier met uitleg, waarin u 
kunt nalezen aan welke eisen u moet voldoen en wat u daarvoor nodig heeft.

Hoe lang duurt het voordat u een beslissing op uw aanvraag krijgt?

Als u alle stukken voor de vergunningaanvraag in één keer opstuurt en de behandel-
kosten heeft betaald, neemt de NIWO binnen maximaal 8 weken een beslissing op  
uw aanvraag. In de praktijk lukt dat vaak al binnen 1 tot 3 weken. De status van uw 
aanvraag kunt u volgen via mijnNIWO, het beveiligde klantenportaal.  

Meer informatie

Bel de NIWO: 070 399 20 11 of stuur een e-mail info@niwo.nl
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