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1. Algemeen
 De vervoerder moet zorgen voor de aanwezigheid van een gewaarmerkt afschrift van de Eurovergunning
op het voertuig. Dit is de communautaire vergunning voor internationaal goederenvervoer over de weg
voor rekening van derden.


Nederlandse vervoerders kunnen de transportvergunningen bij de NIWO aanvragen.

2. Bilateraal en transito vervoer
Voor het vervoer naar, van en door Oekraïne is een normale Oekraïense transportvergunning vereist op
grond van de wegvervoerovereenkomst tussen Nederland en Oekraïne.
3. Derdelandenvervoer
Derdelandenvervoer naar en van Oekraïne is toegestaan met een normale Oekraïense transportvergunning,
op voorwaarde dat het andere land derdelandenvervoer ook toestaat.
4. CEMT-vervoer
Oekraïne is aangesloten bij de CEMT. Derdelandenvervoer met een CEMT-vergunning is toegestaan. Voor
CEMT-verhuisvervoer bestaan speciale vergunningen.
5. Cabotage
Cabotage (= vervoer tussen twee in Oekraïne gelegen plaatsen) is niet toegestaan.
6. Vrijstelling van transportvergunningen
Op grond van de wegvervoerovereenkomst tussen Nederland en Oekraïne is de transportvergunning niet
vereist voor de onderstaande soorten vervoer of voor ritten met onbeladen voertuigen gemaakt in verband
met dit vervoer:
a. Vervoer van post als openbare dienst;
b. Vervoer van voertuigen die zijn beschadigd of onklaar geraakt;
c. Vervoer van goederen in motorvoertuigen waarvan het toegestane gewicht in beladen toestand, met
inbegrip van dat van aanhangwagens, niet meer is dan 6 ton of waarvan het toegestane gewicht aan
lading, met inbegrip van dan van aanhangwagens, niet meer is dan 3,5 ton;
d. Vervoer van medische goederen en uitrusting of andere goederen vereist in noodgevallen, met name bij
natuurrampen;
e. Eigen vervoer.
7. Wegvervoerovereenkomst tussen Nederland en Oekraïne
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