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1 Algemeen
1.1 Aanwijzingsbeschikking
Een aanwijzing is een vergunning die is verleend met als doel dat de aangewezen
instelling chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer mag uitzenden. De vergunning
wordt voor onbepaalde tijd afgegeven en vervalt als er gegevens wijzigen, zoals een
naams- en/of rechtsvormwijziging of wanneer de aangewezen instelling is
uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
De aanwijzing geldt alleen voor het uitzenden van chauffeurs binnen Nederland.
Wanneer een rit vanuit Nederland naar het buitenland gaat, dan valt de chauffeur
voor het buitenlandse deel onder de regels van het betreffende land.

1.2 Verklaring ter beschikkingstelling
Een transportonderneming met een geldige NIWO (Nationale en Internationale
Wegvervoer Organisatie) vergunning die een chauffeur nodig heeft en zelf geen
personeel aanneemt, kan terecht bij een aangewezen instelling (een uitzendbureau of
detacheringsbureau, die chauffeurs voor het beroepsgoederenvervoer uitzendt). De
aangewezen instelling verstrekt aan de uitgezonden chauffeur een verklaring ter
beschikkingstelling. De chauffeur moet deze onderweg bij controle kunnen tonen. Als
de werkzaamheden voor de chauffeur eindigen bij het bedrijf waar hij is uitgezonden,
moet de verklaring ter beschikkingstelling ingeleverd worden bij de instelling die de
verklaring heeft verstrekt.

1.3

Verklaring van dienstbetrekking
Een transportonderneming met een geldige NIWO vergunning is verplicht de
verklaring van dienstbetrekking te geven aan alle chauffeurs die bij de onderneming
in loondienst zijn en beroepsgoederenvervoer verrichten. Chauffeurs die in dienst zijn
van bedrijven die eigen vervoer verrichten, hebben geen verklaring van
dienstbetrekking nodig. Een verklaring van dienstbetrekking wordt ook wel
werkgeversverklaring genoemd
De verklaring van dienstbetrekking is het bewijs dat de chauffeur:
• een arbeidsovereenkomst heeft met een transportonderneming met een
geldige NIWO vergunning voor het beroepsvervoer;
• vervoer verricht voor rekening en risico van een onderneming met een
geldige NIWO vergunning;
• in dienst is van een transportonderneming met een geldige NIWO
vergunning.
De verklaring van dienstbetrekking wordt voor onbepaalde tijd afgegeven en vervalt
als er gegevens veranderen, zoals bedrijfsgegevens en/of wijzigingen betreffende de
bestuurder of wanneer de transportonderneming is uitgeschreven uit het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Als een transportonderneming tijdelijk niet beschikt over voldoende chauffeurs, kan er
onder bepaalde voorwaarden chauffeurs van een andere transportonderneming
ingehuurd worden. Dit wordt ook wel collegiale inleen genoemd.
De voorwaarden voor collegiale inhuur zijn:
• de chauffeur moet in dienst zijn van een transportonderneming met een
geldige NIWO vergunning;
• de chauffeur moet een verklaring van dienstbetrekking kunnen tonen;
• er mag geen winst gemaakt worden op het uitlenen van chauffeur;
• de uitleen mag alleen voor een bepaalde tijd plaatsvinden;
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•
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beide transportondernemingen dienen een verklaring te ondertekenen die
gezamenlijk is opgesteld.
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2 Aanvraag aanwijzingsbeschikking
2.1 Wettelijke eisen
Wet- en regelgeving:
• Artikel 13 Regeling wegvervoer goederen
• Artikel 14 Regeling wegvervoer goederen
In Artikel 13 Regeling wegvervoer goederen staat dat een werknemer die door een
instelling aan een vergunninghouder ter beschikking is gesteld en die ten bewijze
daarvan een door deze instelling afgegeven verklaring kan tonen.
In Artikel 14 Regeling wegvervoer goederen:
1. Een instelling die een werknemer aan een vergunninghouder ter beschikking
wil stellen, verkrijgt daartoe op aanvraag een aanwijzing van de minister van
Infrastructuur en Waterstaat.
2. Een aanwijzing, die op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet reeds was
verleend, wordt aangemerkt als aanwijzing als bedoeld in het eerste lid.

2.2 Aanvraagprocedure
Gebruik het formulier “Aanvraag aanwijzingsbeschikking” om een
aanwijzingsbeschikking aan te vragen. Buitenlandse instellingen kunnen ook een
aanwijzing aanvragen. De instelling moet dan wel gevestigd zijn in een EU land. Het
doel hiervan is, dat buitenlandse chauffeurs aan Nederlandse
transportondernemingen kunnen worden verhuurd.
Na een positieve beoordeling ontvangt de aanvrager een besluit (per post) en een
beveiligde digitale versie van de verklaring ter beschikkingstelling (per e-mail).

2.3 Adreswijziging
Een adreswijzing geeft u door via het formulier “Aanvraag aanwijzingsbeschikking”.
De aanvrager ontvangt alleen een nieuwe beveiligde digitale versie van de verklaring
ter beschikkingstelling (per e-mail).

2.4 Naams- en/of rechtsvormwijziging
Een naams- en/of rechtsvormwijziging geeft u door via het formulier “Aanvraag
aanwijzingsbeschikking”. De aanvrager ontvangt alleen een nieuw besluit en een
nieuwe beveiligde digitale versie van de verklaring ter beschikkingstelling (per e-mail).

2.5 Duplicaat
Als de aanwijzingsbeschikking verloren of gestolen is, kunt u middels het formulier
“Verklaring van vermissing aanwijzing” een duplicaat aanvragen. U vindt het formulier
op onze website, www.kiwaregister.nl. U ontvangt een nieuw besluit per post.

2.6 Tarief
De aanwijzingsbeschikking wordt gratis afgegeven.
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3 Aanvraag verklaring ter
beschikkingstelling
3.1 Wettelijke eisen
Wet- en regelgeving:
• Artikel 14 Regeling wegvervoer goederen.
In artikel 14 Regeling wegvervoer goederen staat vermeld:
• Een instelling die een werknemer aan een vergunninghouder ter beschikking
wil stellen, verkrijgt daartoe op aanvraag een aanwijzing van de minister van
Infrastructuur en Waterstaat.
• Een aanwijzing, die op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet reeds was
verleend, wordt aangemerkt als aanwijzing als bedoeld in het eerste lid.

3.2 Aanvraag verklaring ter beschikkingstelling
Bij de afgifte van een aanwijzingsbeschikking wordt er automatisch een verklaring ter
beschikkingstelling afgegeven. Dit is een beveiligd document met een aantal
invulvelden. De verklaring ter beschikkingstelling wordt per e-mail verzonden aan de
aangewezen instelling. Het is niet nodig om een ingevuld exemplaar te sturen naar
Kiwa Register.

3.3 Adreswijziging
Als het adres wijzigt, moet er een nieuwe aanwijzingsbeschikking worden
aangevraagd en wordt er een nieuwe verklaring ter beschikkingstelling afgegeven.

3.4 Naams- en/of rechtsvormwijziging
Wanneer de naam- en/of rechtsvorm wijzigt, moet er een nieuwe
aanwijzingsbeschikking worden aangevraagd en wordt er een nieuwe verklaring ter
beschikkingstelling afgegeven.

3.5 Duplicaat
Als de verklaring ter beschikkingstelling verloren is en de gegevens zijn ongewijzigd,
krijgt u de bestaande verklaring ter beschikkingstelling per e-mail toegestuurd.

3.6 Tarief
De verklaring ter beschikkingstelling wordt gratis verstrekt.
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4 Aanvraag verklaring van
dienstbetrekking
4.1 Wettelijke eisen
Wet- en regelgeving:
Artikel 2.11 Wet wegvervoer goederen
Artikel 13 Wet wegvervoer goederen
In Artikel 2.11 Wet wegvervoer goederen staat:
1. Het is een vervoerder verboden beroepsvervoer te verrichten met gebruikmaking
van bestuurders van vrachtauto’s die niet bij hem in dienstbetrekking zijn.
2. Ten blijke van de in het eerste lid bedoelde dienstbetrekking wordt door de
vervoerder en de bestuurder van een vrachtauto gezamenlijk een verklaring
opgesteld waarin in ieder geval wordt vermeldt dat:
a. het vervoer voor rekening en risico van de vervoerder wordt verricht; en
b. tussen de vervoerder en de bestuurder van een vrachtauto sprake is van een
loons- en gezagsverhouding.
3. Onze Minister stelt het model vast van de in het tweede lid bedoelde verklaring.
4. Bij regeling van Onze Minister worden regels gegeven over de gevallen waarin
Onze Minister ontheffing kan verlenen van het in het eerste lid vermelde verbod,
alsmede over de in die gevallen benodigde documenten.
5. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend en aan een ontheffing
kunnen voorschriften worden verbonden.
In Artikel 13 Regeling wegvervoer goederen staat:
1. Van artikel 2.11, eerste lid, van de wet, wordt ontheffing verleend indien vervoer
wordt verricht met een of meer vrachtauto’s met een laadvermogen van niet meer
dan 500 kg.
2. Van artikel 2.11, eerste lid, van de wet, wordt ontheffing verleend indien gebruik
wordt gemaakt van
een werknemer die voor beperkte tijd bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk
aan een vergunninghouder ter beschikking is gesteld door een andere
vergunninghouder bij wie die werknemer in dienstbetrekking is en die ten bewijze
daarvan een verklaring van dienstbetrekking kan tonen;

4.2 Aanvraag verklaring van dienstbetrekking
De verklaring van dienstbetrekking vraagt u aan via het webformulier op onze
website, www.kiwaregister.nl. Vul alle velden volledig en zorgvuldig in en klik op
‘verzenden’, u ontvangt de verklaring dan binnen enkele minuten op het opgegeven
e-mailadres.
De chauffeur moet bij een eventuele controle de verklaring kunnen tonen, maar ook
het transportbedrijf moet (door middel van de verklaring) bij een eventueel
bedrijfsonderzoek kunnen aantonen dat de chauffeur in dienst is bij het betreffende
transportbedrijf.

4.3 Adreswijziging
Wanneer een transportbedrijf of een chauffeur van adres wijzigt, moet er een nieuwe
verklaring van dienstbetrekking worden aangevraagd.

4.4 Naams- en/of rechtsvormwijziging
Wanneer een transportbedrijf van naam- en/of rechtsvorm wijzigt, moet er een
nieuwe verklaring van dienstbetrekking worden aangevraagd.
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4.5 Duplicaat
Wanneer de verklaring van dienstbetrekking vermist of gestolen is, moet er een
nieuwe verklaring van dienstbetrekking worden aangevraagd.

4.6 Tarief
De verklaring van dienstbetrekking is gratis.
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