
 AANVRAAG EUROVERGUNNING   

 

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de ondernemersvergunning  

voor het verrichten van beroepsgoederenvervoer over de weg  

als bedoeld in de Wet wegvervoer goederen (WWG). 

 
NIWO-codenummer: 

  
 blad: 

 1 

   

 

 

□ Nieuwe aanvraag voor een vergunning 

□ Aanvraag i.v.m. wijziging van de rechtsvorm 

 

 □ Aankruisen wat van 

     toepassing is 

1. Gegevens onderneming  

 Naam    

 Adres    

 Postcode/woonplaats     

 KvK-nummer    

 
Rechtsvorm 
 
 

 natuurlijk persoon /  vennootschap onder firma / besloten 

vennootschap* 

 overig:  

 
* Doorhalen wat niet  
   van toepassing is 
 

     

2. Gegevens (oude) onderneming 

Alleen in te vullen indien er sprake is van een wijziging rechtsvorm. 
 

 NIWO-codenummer    

 Naam    

 Adres    

 Postcode/woonplaats     

 Telefoonnummer    

 
Rechtsvorm 
 
 

 natuurlijk persoon /  vennootschap onder firma / besloten 

vennootschap* 

 overig:  

 
* Doorhalen wat niet  
  van toepassing is 
 

     

3. Vakbekwaamheid zal worden ingebracht door  
Vul de gegevens in  
van de persoon die de 
vakbekwaamheid inbrengt 

 Achternaam   

 Voorletter(s)   

 Geboortedatum    dd-mm-jjjj, bijv. 31-12-1960 

 Diplomanummer binnenlands vervoer    

 Diplomanummer grensoverschrijdend vervoer    

 
Bent u (eerder) werkzaam (geweest) als (vakbekwaam) 

bestuurder binnen het beroepsgoederenvervoer?  □ ja    □ nee   

 Zo ja, bij welke onderneming?    

     

Ga verder met punt 4 op blad 2   

     

Reg.nr:                                    Soort:                                       Opmerkingen:   

  



 AANVRAAG EUROVERGUNNING   
  

blad: 

 2 
 

4. Kredietwaardigheid 
 

  

 
Hoeveel voertuigen gaat de onderneming/ondernemer(s) 

onder dekking van de gevraagde vergunning inzetten? 

 

Aantal: ………………. 
 

 

 

 
Over hoeveel bedrijfskapitaal beschikt de 

onderneming/ondernemer(s)? 

 

€ ……………………… 
  

     

5. Voedsel en Waren Autoriteit  

 Wenst u een VWA-registratie?  □ ja    □ nee  
Zie Toelichting aanvraag 
Eurovergunning 

     

6. Bij dit aanvraagformulier stuurt u de volgende bijlagen mee:  
Zie Toelichting aanvraag 

Eurovergunning 

     
□ KvK-uittreksel(s) 

Uittreksel van de inschrijving van de onderneming in het Handelsregister van de Kamer 

van Koophandel. Deze moet overeenstemmen met de situatie ten tijde van het indienen 

van deze aanvraag. 

 

 

□ Vakdiploma 

Kopie van het vakdiploma (binnenlands/grensoverschrijdend) beroepsgoederenvervoer. 
  

□ Integriteitsverklaring beroepsvervoer 

Kopie of origineel van de integriteitsverklaring beroepsvervoer. Deze mag niet ouder zijn 

dan drie maanden. 

  

□ Balans met verklaring kredietwaardigheid 

De beschikbaarheid van het vereiste kapitaal kan uitsluitend worden aangetoond met een 

gedetailleerde (openings-)balans, die is opgesteld door een accountant (RA of AA) en 

voorzien van een door deze ondertekende ‘Verklaring inzake het minimaal aanwezige 

risicodragend kapitaal’ volgens het daartoe ontwikkelde werkprogramma. 

  

     

7. Ondertekening  

  
……………………………….… ……………………………….. 
plaats  datum 
 
 
……………………………….… ……………………………….. 
handtekening  naam  

  

    

8. Insturen  

 Stuur het aanvraagformulier en de bijlagen (punt 6)  aan:  

NIWO 

Postbus 3004 

2280 MB  RIJSWIJK 

  

    

9. Betaling  

 Na ontvangst van uw aanvraagformulier sturen wij u binnen twee werkdagen een factuur 

voor de behandelingskosten van deze aanvraag. 
 

Wacht met betalen totdat u de 
factuur ontvangt. 

 


