Addendum bij de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO ten behoeve van de uitwerking van de
vergunningvereisten en de toelichting daarop
Waarom een addendum?
De laatste wijziging van de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO dateert van 12 december 2017. Deze
Beleidsregel zal ook dit jaar niet worden aangepast. Wel zal de NIWO op grond van ervaringen in de uitvoeringspraktijk
en uit een oogpunt van juiste toepassing van de regels met betrekking tot regelgeving, de toelichting op twee punten
aanpassen. De NIWO heeft deze punten in één keer verwerkt in het bijgevoegde addendum bij de Beleidsregel.
Eis van betrouwbaarheid
De eerste toevoeging heeft betrekking op de eis van betrouwbaarheid zoals is neergelegd in artikel 3 van de
Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO en de toelichting daarop. Zowel de onderneming als de
vervoersmanager moeten voldoen aan de eis van betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid van natuurlijke personen en
rechtspersonen wordt aangetoond met een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee maanden gerekend
vanaf de datum van de aanvraag voor verlening of verlenging van de communautaire vergunning.
Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag toetst natuurlijke personen die alleen een buitenlandse nationaliteit
hebben niet op betrouwbaarheid bij de aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen.
Indien een rechtspersoon één of meerdere bestuurders heeft die niet in Nederland wonen, wordt er voor die bestuurders
een aparte verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen aangevraagd. Ook hier geldt dat de betrouwbaarheid van
de bestuurders wordt aangetoond door overlegging van een niet ouder dan twee maanden zijnde verklaring omtrent het
gedrag, gerekend vanaf de datum van de aanvraag voor verlening of verlenging van de communautaire vergunning.
Deze wordt naast de verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen overgelegd.
Eis van financiële draagkracht
De tweede en laatste toevoeging heeft – in het verlengde van de eis van financiële draagkracht – betrekking op de
risicobedrijven zoals is neergelegd in artikel 10 van de Beleidsregel van de vergunningverlening van de NIWO. Aan de
hand van de toelichting op de risicobedrijven wordt duidelijk wat wel en wat niet tot het eigen vermogen van de
onderneming wordt gerekend. De NIWO wil hieraan het volgende toevoegen. Indien bij een eenmanszaak privé
banktegoeden van de eigenaar worden meegenomen bij de bepaling van het risicodragend vermogen, dan kunnen deze
banktegoeden ook worden meegerekend bij de bepaling van het eigen vermogen voor de solvabiliteitsratio.
Dit addendum is per 1 november 2019 van kracht.
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