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1.

Inleiding en omschrijving van het product

Om beroepsmatig taxivervoer te mogen verrichten, heeft u een vergunning voor taxivervoer nodig.
Deze vergunning is alleen geldig wanneer de gegevens op de vergunning overeenstemmen met de
feitelijke situatie. Daarom bent u verplicht om wijzigingen die betrekking hebben op de afgegeven
vergunning door te geven aan Kiwa Register.
Een vergunning voor taxivervoer wordt afgegeven door Kiwa Register als u aan aantal basis
voorwaarden voldoet, die tijdens de beoordeling van uw aanvraag worden getoetst. In grote lijnen
wordt een aanvraag gecheckt op de navolgende onderdelen:
•
•

Uittreksel van de Kamer van Koophandel, met onderliggende holdings
Originele Verklaring Omtrent het Gedrag

Het uittreksel van de Kamer van Koophandel en de Verklaring Omtrent het Gedrag mogen niet ouder
zijn dan twee maanden op moment van uw aanvraag.

1.1

Wettelijke grondslag voor vergunning voor taxivervoer

De wettelijke grondslag van de afgifte van een vergunning voor taxivervoer, door Kiwa Register B.V.,
die voor deze taak door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is gemandateerd. Op grond van
de Wet personenvervoer 2000 en Besluit personenvervoer 2000, wordt de vergunning voor
taxivervoer afgegeven voor onbepaalde tijd Wet personenvervoer 2000 en Besluit personenvervoer
2000
Per 1 januari 2016 bent u niet meer verplicht om een vergunningsbewijs aan te vragen. De eisen van
vakbekwaamheid is ook per deze datum vervallen.
Voor meer informatie over de vergunning voor taxivervoer, kan de website van de Inspectie
Leefomgeving en Transport, www.ilent.nl, worden geraadpleegd.

Afgifte
Wijziging naam
Wijziging adres
Wijziging Vennoten
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2.

Vergunning voor taxivervoer

2.1

Afgifte vergunning voor Taxivervoer

Een onderneming kan een aanvraag voor afgifte vergunning voor taxivervoer indienen, als deze aan
de eisen van betrouwbaarheid voldoet. Samen met de ondernemerskaart kan er vervoer op de
betreffende taxi worden verricht.
Om in aanmerking te komen voor een vergunning voor taxivervoer moet u aan de volgende
voorwaarden voldoen:
•
•
•

Uittreksel van de Kamer van Koophandel met eventuele holdingstructuren (alle rechtsvormen)
Originele Verklaring Omtrent het Gedrag (van de eigenaar, alle vennoten, alle bestuurders) en
voldoen aan screeningsprofiel 70 ondernemingsvergunning.
Eventueel kentekenlijst, verplicht bij aanvraag vergunningsbewijs.

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) mag niet ouder zijn dan twee maanden op het moment van
uw aanvraag. Indien u langer dan vijf jaar woonachting bent in het buitenland dan kunt u zowel in het
land waar u nu woont als in Nederland een VOG aanvragen. Woont u korter dan vijf jaar in het
buitenland dan dient u een VOG aan te vragen in Nederland.
Het uittreksel van de Kamer van Koophandel mag niet ouder zijn dan twee maanden op het moment
van de aanvraag. Uw onderneming moet in Nederland gevestigd zijn.
•
•
•
•

Rechtsvorm Commanditaire Vennootschap:
o Akte van Commanditaire Vennootschap
Rechtsvorm Stichting:
o Statuten van de Stichting
o Verklaring inbreng Vakbekwaamheid
Rechtsvorm Maatschap
o Maatschapsovereenkomst / Akte van Oprichting en statuten
o Verklaring gezamenlijk vervoer formulier
Rechtsvorm Coöperatie
o Akte van Oprichting en bijbehorende statuten
o Verklaring gezamenlijk vervoer formulier

Bij de afgifte van de vergunning voor taxivervoer kunt u een vergunningsbewijs aanvragen. Vanaf 1
januari 2016 is het niet meer verplicht dat het vergunningsbewijs zichtbaar is in het voertuig. De
mogelijkheid om een vergunningsbewijs aan te vragen, blijft gehandhaafd.
De voertuigen moeten op uw naam van de onderneming staan. De voertuigen zijn in uw eigendom of
worden geleaset of gehuurd. Lease- en gebruiksovereenkomsten moeten minimaal voor de duur van
één jaar zijn aangegaan en bevatten een opzegtermijn van drie maanden.
Bovenstaande voorwaarden zijn een verkorte weergave van de formele vereisten voor de afgifte van
een vergunning voor taxivervoer. In artikel 76 van de Wet personenvervoer 2000 en artikel 12 van het
Besluit personenvervoer 2000 staan de eisen waaraan de vergunning moet voldoen.

2.2

Wijziging naam vergunning voor taxivervoer

Een naamswijziging is een wijzing in de tenaamstelling van uw onderneming. De vergunning voor
taxivervoer wordt hierop aangepast. Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel moet blijken dat
de naamswijziging is doorgegeven aan de Kamer van Koophandel.
Om in aanmerking te komen voor wijziging tenaamstelling moet u aan de volgende voorwaarden
voldoen:
•
•
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Het uittreksel van de Kamer van Koophandel mag niet ouder zijn dan twee maanden op het moment
van de aanvraag. Uw onderneming moet in Nederland gevestigd zijn.
•
•
•
•

Rechtsvorm Commanditaire Vennootschap:
o Akte van Commanditaire Vennootschap
Rechtsvorm Stichting:
o Statuten van de Stichting
o Verklaring inbreng Vakbekwaamheid
Rechtsvorm Maatschap
o Maatschapsovereenkomst
Rechtsvorm Coöperatie
o Akte van Oprichting en bijbehorende statuten
o Verklaring gezamenlijk vervoer formulier

Bovenstaande voorwaarden zijn een verkorte weergave van de formele vereisten voor de afgifte van
een vergunning voor taxivervoer. In artikel 76 van de Wet personenvervoer 2000
en artikel 14 en 15 van het Besluit personenvervoer 2000 staan de eisen waaraan de vergunning
moet voldoen.

2.3

Wijziging adres vergunning voor taxivervoer

Bij een adreswijziging, is het vestigingsadres gewijzigd van uw onderneming. Net als de naam moet
het adres van uw onderneming worden vermeld in de vergunning. Indien u de wijzing van uw
postadres wilt doorgeven, kunt u een aanvraag insturen. Uit het uittreksel van de Kamer van
Koophandel moet blijken dat de adreswijziging is doorgegeven aan de Kamer van Koophandel. Wij
passen uw vergunning hierop aan.
Voor wijziging van uw adres moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
•
•

Uittreksel van de Kamer van Koophandel met eventuele holdingstructuren (alle rechtsvormen)
Bij naamswijziging van u of een van de bestuurder/vennoten, kopie paspoort of ID

Het uittreksel van de Kamer van Koophandel mag niet ouder zijn dan twee maanden op het moment
van de aanvraag. Uw onderneming moet in Nederland gevestigd zijn.
•
•
•
•

Rechtsvorm Commanditaire Vennootschap:
o Akte van Commanditaire Vennootschap
Rechtsvorm Stichting:
o Statuten van de Stichting
o Verklaring inbreng Vakbekwaamheid
Rechtsvorm Maatschap
o Maatschapsovereenkomst
Rechtsvorm Coöperatie
o Akte van Oprichting en bijbehorende statuten
o Verklaring gezamenlijk vervoer formulier

Bovenstaande voorwaarden zijn een verkorte weergave van de formele vereisten voor de afgifte van
een vergunning voor taxivervoer. In artikel 76 van de Wet personenvervoer 2000 en artikel 14 en 15
van het Besluit personenvervoer 2000 staan de eisen waaraan de vergunning moet voldoen.

2.4

Wijziging vennoten en/of bestuurders

Bij een wijziging van vennoten en/of bestuurders, is het bestuur gewijzigd van uw onderneming. De
vergunning voor taxivervoer wordt hierop aangepast. Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel
moet blijken dat de wijziging is doorgegeven aan de Kamer van Koophandel.
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Om in aanmerking te komen voor wijziging van vennoten en/of bestuurders moet u aan de volgende
voorwaarden voldoen:
•
•
•

Uittreksel van de Kamer van Koophandel met eventuele holdingstructuren (alle rechtsvormen)
Verklaring Omtrent het Gedrag van de intredende bestuurders/vennoten.
Bij naamswijziging van u of een van de bestuurder/vennoten, kopie paspoort of ID.

Het uittreksel van de Kamer van Koophandel mag niet ouder zijn dan twee maanden op het moment
van de aanvraag. Uw onderneming moet in Nederland gevestigd zijn.
•
•
•
•

Rechtsvorm Commanditaire Vennootschap:
o Akte van Commanditaire Vennootschap
Rechtsvorm Stichting:
o Statuten van de Stichting
o Verklaring inbreng Vakbekwaamheid
Rechtsvorm Maatschap
o Maatschapsovereenkomst
Rechtsvorm Coöperatie
o Akte van Oprichting en bijbehorende statuten
o Verklaring gezamenlijk vervoer formulier

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) mag niet ouder zijn dan twee maanden op het moment van
uw aanvraag. Indien u langer dan vijf jaar woonachting bent in het buitenland dan kunt u zowel in het
land waar u nu woont als in Nederland een VOG aanvragen. Woont u korter dan vijf jaar in het
buitenland dan dient u een VOG aan te vragen in Nederland.
Bovenstaande voorwaarden zijn een verkorte weergave van de formele vereisten voor de afgifte van
een vergunning voor taxivervoer. In artikel 76 van de Wet personenvervoer 2000 en artikel 14 en 15
van het Besluit personenvervoer 2000 staan de eisen waaraan de vergunning moet voldoen.

2.5

Wijziging aantal vergunningsbewijzen

Bij wijziging van het aantal vergunningsbewijzen, kunt u het aantal uitbreiden. De vergunning voor
taxivervoer wordt hierop aangepast.
Om in aanmerking te komen voor uitbreiding van de vergunningsbewijzen moet u aan de volgende
voorwaarden voldoen:
•

2.6

Lijst met de kentekens van de nieuwe taxi’s van uw onderneming.

Periodieke toets

Elke vijf jaar vanaf de datum waarop de vergunning aan u is afgegeven, moet u een nieuwe Verklaring
Omtrent het Gedrag overleggen. De vergunning voor taxivervoer wordt hierop aangepast.
Om in aanmerking te komen voor de periodieke toets moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
•
•
•

Uittreksel van de Kamer van Koophandel met eventuele holdingstructuren (alle rechtsvormen)
Verklaring Omtrent het Gedrag van de intredende bestuurders/vennoten
Eventueel vergunningsbewijzen

Het uittreksel van de Kamer van Koophandel mag niet ouder zijn dan twee maanden op het moment
van de aanvraag. Uw onderneming moet in Nederland gevestigd zijn.
•
•
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•
•

o Verklaring inbreng Vakbekwaamheid
Rechtsvorm Maatschap
o Maatschapsovereenkomst
Rechtsvorm Coöperatie
o Akte van Oprichting en bijbehorende statuten
o Verklaring gezamenlijk vervoer formulier

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) mag niet ouder zijn dan twee maanden op het moment van
uw aanvraag. Indien u langer dan vijf jaar woonachting bent in het buitenland dan kunt u zowel in het
land waar u nu woont als in Nederland een VOG aanvragen. Woont u korter dan vijf jaar in het
buitenland dan moet u een VOG aanvragen in Nederland.
Als u vergunningsbewijzen aanvraagt, moet u de kentekens doorgeven. Als het voertuig voor u
duurzaam ter beschikking staat, hoeft u geen kopieën mee te sturen van het kentekenbewijs.
Wanneer u vergunningsbewijzen verlengt voor een voertuig(en) welke nog niet op naam van de
vergunninghouder staat , dient u een kopie van de koop-lease- huur- of bruikleenovereenkomst mee
te sturen.
Bovenstaande voorwaarden zijn een verkorte weergave van de formele vereisten voor de afgifte van
een vergunning voor taxivervoer. In artikel 76 van de Wet personenvervoer 2000 en artikel 12 van het
Besluit personenvervoer 2000 staan de eisen waaraan de vergunning moet voldoen.

2.7

Ondernemerskaart

Op het moment dat u een vergunning voor taxivervoer heeft ontvangen dient u zo spoedig mogelijk
een ondernemerskaart aan te vragen. Hiermee kunt u de boordcomputer taxi koppelen van uw
onderneming. U mag geen vervoer op de betreffende taxi verrichten zonder een ondernemerskaart. In
de regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten, Ondernemerskaart vind u aan welke
eisen u moet voldoen voor een ondernemerskaart.
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3.

Intrekken, schorsen of beperken

Indien bij uw aanvraag voor wijziging een onregelmatigheid wordt geconstateerd en u niet meer
voldoet aan de eisen betrouwbaarheid of dat er sprake is van, een vervoerder die taxivervoer verricht
zoals bedoeld in artikel 75 en artikel 76 van de Wet personenvervoer 2000 waarbij er van,
gemeenschappelijk rekening en risico sprake is.

3.1

Wettelijke eisen

De wettelijke eisen van weigering, schorsen of intrekken van de vergunning voor taxivervoer is
vastgelegd in de Wet personenvervoer 2000 en Besluit personenvervoer Wet personenvervoer 2000
en Besluit personenvervoer 2000.
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4.

Aanvraagproces

Per handeling dient u schriftelijk een aanvraag in. Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u een
factuur, hiermee bevestigen wij de ontvangst van uw aanvraag. De aanvraag wordt in behandeling als
de kosten door ons zijn ontvangen. Bij het ontbreken van vereiste documenten, ontvangt u een rappel.

4.1

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier “Aanvraag vergunning voor taxivervoer”, vindt u op www.kiwaregister.nl. Stuur
het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de benodigde bijlagen naar het postadres.

4.2

Levertijd vergunning voor taxivervoer

De levertijden die Kiwa Register hanteert voor het afgeven van vergunningen wordt door de minister
van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld.
Vergunning
Vergunning voor taxivervoer

Vergunningbewijs

4.3

Soort aanvraag
Afgifte
Wijziging (groot)
Wijziging (klein)
Periodieke toets
Vergunningbewijs

Levertijd
15 werkdagen
15 werkdagen
15 werkdagen
15 werkdagen
10 werkdagen

Expres Service

Voor een versneld proces van uw aanvraag kunt u gebruik maken van onze Express Service.
Voorwaarde is wel dat uw aanvraag compleet is, inclusief betaling, en dat u aan de eisen van de
regelgeving voldoet. Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express
Service. Alle voorwaarden en het tarief voor de Express Service, vindt u hier.
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5.

Tarieven voor vergunning taxivervoer

De tarieven die Kiwa Register hanteert voor het afgeven van vergunningen worden jaarlijks door de
minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld.
De tarieven voor bewijzen van bevoegdheid zijn vastgesteld in de Regeling vergoedingen documenten
en Wet personenvervoer 2000
U vindt de tarieven ook op onze website.
Voor betalingen vanuit het buitenland voor vergunning voor taxivervoer kan het IBAN-nummer en de
SWIFT-code van Kiwa Register gebruiken. Het IBAN-nummer van Kiwa Register is:
NL62RABO0152544534. SWIFT-code is: RABONL2.
Er kan eventueel ook achteraf worden overgeboekt, na ontvangst van de factuur. De aanvragen
worden in behandeling genomen pas nadat de aanvraag betaald en compleet is.

10

03-2018

6.

Verlies of diefstal

Gebruik het formulier “Aanvraag vergunning voor taxivervoer” als u uw vergunning voor taxivervoer of
uw vergunningsbewijs bent verloren of als het is gestolen.
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7.

Bezorging

7.1

Hoe bezorgt Kiwa Register vergunning voor taxivervoer?

De vergunning voor taxivervoer wordt per post naar u toegestuurd. Als u meer dan tien
vergunningsbewijzen heeft aangevraagd, dan wordt het per aangetekende post naar u toegestuurd.
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8.

Diversen en uitzonderingen

Op grond van rechtswege kan een vergunning voor taxivervoer vervallen, zes maanden na het
overlijden van of het intreden van wettelijk onbekwaamheid. op grond van rechtswege. Indien uw
onderneming is opgehouden te bestaan. De overeenkomst van uw vennootschap zonder
rechtspersoonlijkheid of uw maatschap waaraan de vergunning is verleend, is ontbonden. Of u als
vervoerder uw activiteiten beëindigd. Binnen zes maanden dient u een aanvraag in te dienen om de
vergunning op uw naam te stellen.
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