AANVRAAG VOORTZETTING ONDERNEMING
NIWO-codenummer:

Met dit formulier dient u een aanvraag in om vrijgesteld te worden van de eis een erkend

…….

vakdiploma te overleggen ten behoeve van de voortzetting van de onderneming,

blad:

als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO.

1 van 2

Digitaal aanvragen? U logt in met eHerkenning en kiest voor het product Voortzetting bij
wegvallen vakbekwaamheid. Ga naar: ondernemersloket.niwo.nl

1. Gegevens onderneming

Naam

……………………………………………………………………

Adres

……………………………………………………………………

Postcode/woonplaats

……………………………………………………………………

E-mail*

…………………………………………………………………….

KvK-nummer

……………………………………………………………………

Rechtsvorm (zie KvK)

…………………………………………………………………….

* De NIWO
communiceert
digitaal, Vul uw
actuele e-mail
adres in.

2. Treedt er als gevolg van het wegvallen van de persoon met het vakdiploma (= de
vervoersmanager) een wijziging van de rechtsvorm op?
Zo ja, vermeld dan hier de gegevens van de oude onderneming.
KvK-nummer (oude)

…………………………………………………………………….

NIWO-codenummer (oude) …………………………………………………………………….
3. Welke persoon vraagt om in aanmerking te komen voor vrijstelling van de eis om een erkend
vakdiploma te overleggen ten behoeve van de voortzetting van deze onderneming?
Achternaam

…………………………………………………………………….

Voorletter(s)

…………………………………………………………………….

Geboortedatum

…………………………………………………………………….

Functie

…………………………………………………………………….

dd-mm-jjjj, bijv.
31-12-1960

Heeft deze persoon meer dan 10 jaar voorafgaand aan 4 december 2009 een leidinggevende
functie bekleed binnen een of meerdere vervoersondernemingen?

□ ja □ nee
Ga verder met punt 4. op blad 2
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AANVRAAG VOORTZETTING ONDERNEMING
blad:

2 van 2

4. Voor de beoordeling van de aanvraag is het noodzakelijk dat u de volgende bijlagen verstrekt:

□ KvK-uittreksel(s)
Uittreksel van de inschrijving van de onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze moet
overeenstemmen met de situatie ten tijde van het indienen van deze aanvraag. In geval er sprake is van een wijziging
van de rechtsvorm als bedoeld bij punt 2, dan tevens een uittreksel van deze inschrijving bijvoegen.

□ Verklaring onafhankelijk arts (indien van toepassing)
In geval van lichamelijke onbekwaamheid stuurt u een verklaring mee van een onafhankelijke arts (niet zijnde de
behandeld arts).

□ Verklaring Omtrent het Gedrag NP
Kopie of origineel van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor NP, niet ouder dan twee maanden.
Zie de toelichting voor meer informatie.

□ Bewijsstukken historische vakbekwaamheid
Bewijsstukken waaruit blijkt dat deze persoon binnen één of meer vervoersondernemingen meer dan 10 jaar
voorafgaand aan 4 december 2009 een leidinggevende functie heeft bekleed. Ook moet(en) de betreffende
onderneming(en) in die periode steeds in bezit zijn geweest van een geldige vergunning.

5. Ondertekening

……………………………….…
plaats

………………………………..
datum

………………………………….
telefoonnummer

……………………………….…
handtekening

………………………………..
naam

…………………………….……
e-mail

6. Insturen
Stuur of mail het aanvraagformulier en de bijlagen (zie 4) aan:
NIWO
Postbus 3004

e-mail: loket@niwo.nl

2280 MB RIJSWIJK
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TOELICHTING AANVRAAG VOORTZETTING ONDERNEMING
blad:

1 van 1

Alleen als u voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van de eis van vakbekwaamheid kunt u een aanvraag tot voorzetting van de onderneming indienen.
Vrijstelling van de eis van vakbekwaamheid (Bron: artikel 6, Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO)
Indien als gevolg van overlijden of lichamelijke of wettelijke onbekwaamheid van de vervoersmanager niet meer wordt
voldaan aan de eis van vakbekwaamheid, zal de NIWO op verzoek en ten behoeve van een voorzetting van de onderneming een persoon vrijstellen van het afleggen van het examen van vakbekwaamheid indien aangetoond wordt dat:
a.

hij voor een periode van tien jaar voorafgaand aan 4 december 2009 ononderbroken in een of meerdere vervoersondernemingen een leidinggevende functie heeft bekleed, en

b.

dat die vervoersonderneming(en) in die periode de beschikking heeft (hebben) gehad over een vergunning

Verklaring onafhankelijk arts
In het geval er sprake is van lichamelijke onbekwaamheid is van belang dat er een verklaring wordt overgelegd van
een onafhankelijk arts (niet zijnde de behandelend arts).
Eis van betrouwbaarheid
De persoon die vrijstelling vraagt van de eis van vakbekwaamheid moet daarnaast voldoen aan de eis van betrouwbaarheid. Deze persoon toont de betrouwbaarheid aan met een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen
(VOG NP). Op het moment van indienen van uw vergunningaanvraag bij de NIWO mag de VOG niet ouder zijn dan
twee maanden. Gebruik het aanvraagformulier VOG NP, dat deels al is ingevuld door de NIWO.
1. Ga naar: www.niwo.nl/eur, klik daarna op ‘Download formulieren’.
2. Download het Aanvraagformulier VOG Natuurlijke Personen (VOG NP).
3. Invullen en indienen bij het gemeentehuis in de woonplaats.
Het is ook mogelijk om de VOG NP digitaal aan te vragen.
Let op: In sommige gevallen kan de NIWO toch een VOG voor Rechtspersonen (VOG RP) verlangen. Dit hangt af van
de wijzigingen binnen de onderneming die uit het KvK-uittreksel kunnen blijken.
Kosten aanvraag
De NIWO brengt geen kosten in rekening voor de behandeling van de aanvraag tot voorzetting van de onderneming.
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