Verklaring gezamenlijk vervoer voor
ondernemersvergunning busvervoer
of taxivervoer
Postbus 4, 2280 AA Rijswijk
E-mail: vergunningen@kiwa.nl
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Toelichting
1.1

1.4

Met dit formulier verklaren de vennoten binnen de vennootschap onder
firma het gezamenlijk vervoer binnen de onderneming.

U wordt verzocht dit formulier volledig ingevuld en ondertekend terug te
sturen aan Kiwa Register naar bovenstaand adres.

1.2

1.5

Op basis van de ingevulde informatie zal Kiwa Register bepalen of er aan
de gestelde eisen voor het aanvragen van een vergunning wordt voldaan.

Beantwoord alle vragen zo volledig mogelijk. Verwijzingen naar
antwoorden op andere vragen, het vennootschapscontract of andere
bijlagen zijn niet voldoende.

1.3

Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren (inclusief het niet overleggen
van de benodigde bescheiden) worden niet in behandeling genomen.

2
2.1 Type onderneming

1.6

Meer informatie vindt u op www.kiwaregister.nl.

Gegevens onderneming
Busvervoer

Taxivervoer

2.2 P-nummer onderneming
2.3 Naam onderneming
2.4 Contactpersoon (vakbekwame)
2.5 Adres
2.6 Postcode en plaats
2.7 Telefoonnummer(s)

Privé

Werk

Mobiel

Fax

2.8 E-mailadres en website
2.9 Namen van de (overige) vennoten
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Gegevens gezamenlijkheid onderneming

3.1 Geef aan welke vennoten bevoegd
zijn of zullen zijn om namens de
onderneming te handelen en wat de
bevoegdheden zijn van elke vennoot
(stuur indien mogelijk bewijsstukken
mee)

Ga door op de volgende pagina
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3.2 Geef aan welke werkzaamheden de
verschillende vennoten binnen de
onderneming zullen verrichten
(beschrijf alle taken met betrekking
tot de vervoeractiviteiten zo volledig
mogelijk, bijvoorbeeld: chauffeurswerkzaamheden, administratie,
klantwerving)

3

Gegevens gezamenlijkheid onderneming (vervolg)

3.3 Geef aan hoe de winst berekend zal
worden (een nadere specificatie is
vereist). Beschrijf wat er zal
gebeuren met de opbrengsten en de
kosten (bijvoorbeeld: wie betaalt de
kosten voor de auto’s, verzekering,
schade, brandstof, e.d.)

3.4 Geef aan welke kosten niet ten laste
van de vennootschappelijke
opbrengsten worden gebracht

3.5 Beschrijf op welke manier de winstverdeling zal plaatsvinden. Geef aan
hoe groot het aandeel zal zijn van
ieder van de vennoten in de winsten
en/of het verlies en waarom

3.6 Geef aan of een vennoot zijn
volledige winstdeel behoudt bij
ziekte of arbeidsongeschiktheid. Leg
uit wat er gebeurt als een vennoot
ziek wordt

3.7 Geef aan wie de kosten zal betalen
van een eventuele vervanger in
loondienst bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van één van de
vennoten

Ga door op de volgende pagina
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3.8 Geef aan of er verder gegevens zijn
die u nog niet heeft vermeld, maar
die wel van belang zijn voor een
juiste beoordeling van de aanvraag
voor een vergunning (u kunt aanvullende verklaring(en) en/of
bewijsstukken toevoegen aan de
aanvraag)

4
4.1 De volgende bijlagen dienen, indien
van toepassing, met de aanvraag
meegestuurd te worden

Bijlagen
Ondernemingsplan
Exploitatiebegroting
(Concept) VOF contract
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Toelichting

5.1 Wat is gezamenlijk vervoer?

“Gezamenlijk” betekent: voor gezamenlijke rekening en risico. Beoordelingsfactoren zijn hierbij met name de
berekening van het individuele winstaandeel in relatie tot het individuele aandeel in de omzet en de bepaling
van (ieders aandeel in) de gezamenlijke kosten.
Gezamenlijkheid in het dragen van kosten heeft in praktische zin betrekking op alle kosten. Voorbeelden zijn:
onderhoudskosten, brandstofkosten, administratiekosten, verzekeringskosten, personeelskosten en
huisvestingskosten.
Gezamenlijkheid in het verdelen van opbrengsten heeft in praktische zin betrekking op alle opbrengsten.
Als voorbeeld kunnen worden genoemd: contante ritopbrengsten, ritopbrengsten op rekening, opbrengsten
uit reclame.

5.2 Hoe controleert Kiwa Register of de
vennoten voor gezamenlijke rekening
en risico vervoer verrichten?

Bij de behandeling van de aanvraag om de vergunning:
Het is noodzakelijk om in ieder geval de ‘verklaring gezamenlijk vervoer’ naar waarheid in te vullen, zodat
Kiwa Register de voorgenomen bedrijfsvoering kan toetsen. Indien er al documenten zijn die kunnen
verduidelijken hoe uw onderneming vervoer zal gaan verrichten, kunt u die bijvoegen. Bijvoorbeeld een
(concept) vof-contract, een bedrijfsplan of een exploitatiebegroting.
Nadat een vergunning is verleend:
Als u een vergunning heeft gekregen, kan de Inspectie Leefomgeving en Transport onderzoek doen naar de
gezamenlijkheid van het vervoer door de vennoten. Daarbij wordt ondermeer gekeken naar: de gehele
boekhouding, BTW nummer(s), de gezamenlijke (bank)rekening, de verklaring van ondernemerschap, de
opgave omzet- en inkomstenbelasting, de BPM teruggave en het vof-contract. Als blijkt dat het vervoer
niet gezamenlijk is verricht, kan de vergunning worden ingetrokken.

5.3 Wat gebeurt er bij wijzigingen in de
vennootschap?

6

Als er vennoten willen toetreden, moet dit aan Kiwa Register worden gemeld. Pas als de vergunning ook
op naam van de nieuwe vennoot staat, mag die vennoot vervoer gaan verrichten. Ook bij wijziging van
de naam of het adres van de vof moet eerst de vergunning worden gewijzigd voordat de feitelijke wijziging
wordt doorgevoerd.

Ondertekening contactpersoon
Ik verklaar hierbij dat ik de toelichting (paragraaf 5) heb gelezen en dat ik bekend ben met de manier waarop
Kiwa Register toets of vennoten voor gezamenlijke rekening en risico vervoer verrichten. Tevens verklaar ik dat
bovenstaande gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld en dat bijgevoegde bewijsstukken authentiek
zijn.

6.1 Naam en voorletters
6.2 Adres
6.3 Postcode en woonplaats
6.4 Telefoonnummer(s)
6.5 Plaats en datum

Ga door op de volgende pagina
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6.6 Handtekening contactpersoon
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Ondertekening vennoot
Ik verklaar hierbij dat ik de toelichting (paragraaf 5) heb gelezen en dat ik bekend ben met de manier waarop
Kiwa Register toetst of vennoten voor gezamenlijke rekening en risico vervoer verrichten. Tevens verklaar ik
dat bovenstaande gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld en dat bijgevoegde bewijsstukken
authentiek zijn.

7.1 Naam en voorletters
7.2 Adres
7.3 Postcode en woonplaats
7.4 Telefoonnummer(s)
7.5 Plaats en datum

7.6 Handtekening vennoot
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Ondertekening vennoot
Ik verklaar hierbij dat ik de toelichting (paragraaf 5 heb gelezen en dat ik bekend ben met de manier waarop
Kiwa Register toetst of vennoten voor gezamenlijke rekening en risico vervoer verrichten. Tevens verklaar ik
dat bovenstaande gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld en dat bijgevoegde bewijsstukken
authentiek zijn.
Bij meer dan twee vennoten kan deze pagina meerdere keren gekopieerd worden om de gegevens van de
overige vennoten in te vullen.

8.1 Naam en voorletters
8.2 Adres
8.3 Postcode en woonplaats
8.4 Telefoonnummer(s)
8.5 Plaats en datum
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8.6 Handtekening vennoot

