Benodigde bijlagen bij de aanvraag voor een
communautaire vergunning voor besloten
busvervoer
Postbus 4, 2280 AA Rijswijk
E-mail: vergunningen@kiwa.nl
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Toelichting
1.1

1.3

In dit document staat per soort aanvraag aangegeven welke bijlagen u
dient mee te sturen.
1.2

Op deze tekst is copyright van toepassing. Indien u onderstaande informatie
wilt gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is, neem
dan contact op met Kiwa Register.

De onderstaande informatie is een richtlijn, er kunnen geen rechten aan
worden ontleend. Kiwa Register behoudt zich het recht om aanvullende
gegevens op te vragen ten behoeve van een correcte behandeling.

Meer informatie vindt u op www.kiwaregister.nl. Aanvraagformulieren
kunt u downloaden via www.kiwaregister.nl.

1.4

Gewaarmerkt afschrift
• Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
• Lijst van de nieuwe kentekens.
• Kopie van de meest recente jaarrekening gecontroleerd door een RA of AA accountant, een NOAB-belastingdeskundige of een RB-belastingadviseur
of door een van de hiervoor genoemde deskundigen opgestelde en ondertekende verklaring. Deze verklaring is vormvrij. Het minimum vereiste
kapitaal vindt u op www.kiwaregister.nl op de pagina ‘Communautaire vergunning’.
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Eenmanszaak
• Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
• Verklaring Omtrent het Gedrag van de eigenaar. Deze mag niet ouder zijn dan twee maanden op de dag van ontvangst door Kiwa Register.
• Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan twee maanden op de dag van ontvangst door
Kiwa Register.
• Kopie van het bewijs van vakbekwaamheid. Dit hoeft u alleen aan te leveren bij een eerste aanvraag voor een communautaire vergunning.
• Kopie van de meest recente jaarrekening gecontroleerd door een RA of AA accountant, een NOAB-belastingdeskundige of een RB-belastingadviseur
of door een van de hiervoor genoemde deskundigen opgestelde en ondertekende verklaring. Deze verklaring is vormvrij. Het minimum vereiste
kapitaal vindt u op www.kiwaregister.nl op de pagina ‘Communautaire vergunning’.
• Lijst met kentekens.
• Volledig ingevuld formulier ‘verklaring inbreng vakbekwaamheid voor een communautaire vergunning’, alleen wanneer de vakbekwaamheid wordt
ingebracht door een externe vervoersmanager.
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Vennootschap Onder Firma (V.O.F.)
• Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
• Verklaring Omtrent het Gedrag van alle vennoten. Deze mogen niet ouder zijn dan twee maanden op de dag van ontvangst door Kiwa Register.
• Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan twee maanden op de dag van ontvangst door
Kiwa Register.
• Kopie van het bewijs van vakbekwaamheid. Dit hoeft u alleen aan te leveren bij een eerste aanvraag voor een communautaire vergunning.
• Kopie van de meest recente jaarrekening gecontroleerd door een RA of AA accountant, een NOAB-belastingdeskundige of een RB-belastingadviseur
of door een van de hiervoor genoemde deskundigen opgestelde en ondertekende verklaring. Deze verklaring is vormvrij. Het minimum vereiste
kapitaal vindt u op www.kiwaregister.nl op de pagina ‘Communautaire vergunning’.
• Lijst met kentekens.
• Volledig ingevuld formulier ‘verklaring inbreng vakbekwaamheid voor een communautaire vergunning’, alleen wanneer de vakbekwaamheid wordt
ingebracht door een externe vervoersmanager.

Besloten Vennootschap (B.V.)
• Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
• Verklaring Omtrent het Gedrag van alle bestuurders. Deze mogen niet ouder zijn dan twee maanden op de dag van ontvangst door Kiwa Register.
• Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Indien er sprake is van een holding structuur binnen uw B.V. dan dient u ook hiervan
uittreksels mee te sturen. Deze uittreksels mogen niet ouder zijn dan twee maanden op de dag van ontvangst door Kiwa Register.
• Kopie van het bewijs van vakbekwaamheid. Dit hoeft u alleen aan te leveren bij een eerste aanvraag voor een communautaire vergunning.
• Kopie van de meest recente jaarrekening gecontroleerd door een RA of AA accountant, een NOAB-belastingdeskundige of een RB-belastingadviseur
of door een van de hiervoor genoemde deskundigen opgestelde en ondertekende verklaring. Deze verklaring is vormvrij. Het minimum vereiste
kapitaal vindt u op www.kiwaregister.nl op de pagina ‘Communautaire vergunning’.
• Lijst met kentekens.
• Volledig ingevuld formulier ‘verklaring inbreng vakbekwaamheid voor een communautaire vergunning’, alleen wanneer de vakbekwaamheid wordt
ingebracht door een externe vervoersmanager.
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