
 
 
 
 

AANVRAAG(¹): 
 

VAN EEN VERGUNNING VOOR GEREGELD VERVOER  
VAN EEN VERGUNNING VOOR EEN BIJZONDERE VORM VAN GEREGELD VERVOER(²)  
OM DE VERLENGING VAN EEN VERGUNNING VOOR VERVOER(³)  
TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN EEN VERGUNNING VOOR VERVOER(³)   
 
 
Verricht met touringcars en autobussen tussen lidstaten in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 1073/2009. 
 
 
 
aan:  Kiwa Register B.V., Sir Winston Churchilllaan 273, 2288 EA  Rijswijk 

(bevoegde autoriteit) 
 

 
 
1. Naam en voornaam of handelsnaam, adres, telefoonnummer, fax en/of e-mailadres van de 

aanvrager en, in het geval van een associatie van ondernemingen (“pool”) , van de onderneming 
die het vervoer beheert: 
 
<Naam> 

<Adres> 

<Plaats> tel/fax:       

 
 

2. Vervoersdienst(en) verzorgd (¹): 
door een onderneming       
door een lid van een associatie (“pool”)      
door een onderaannemer      
 
 

3. Naam en adres van: 
de vervoerder, het andere lid/de andere leden van de associatie of de onderaannemers (4)(5)): 

 
3.1. <Naam & adres> 

<Plaats> tel/fax:        

3.2. <Naam & adres> 

<Plaats> tel/fax:        

3.3. <Naam & adres> 

<Plaats> tel/fax:        

3.4. <Naam & adres> 

<Plaats> tel/fax:        

__________ 
(1) Aankruisen wat van toepassing is 
(2) Bijzondere vormen van geregeld vervoer waarvoor geen contract tussen organisator en vervoerder is gesloten. 
(3) In de context van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1073/2009. 
(4) In voorkomend geval aangeven of het een lid van een associatie of onderaannemer betreft. 
(5) Lijst eventueel bijgevoegd. 



4. Ingeval van een bijzondere vorm van geregeld vervoer: 
 
4.1. categorie reizigers:       

 
 
5. Geldigheidsduur van de aangevraagde vergunning of datum waarop het vervoer wordt beëindigd:: 

      

 
 
6. Belangrijkste reisweg (opneempunten onderstrepen): 

      
 
 
7. Exploitatieperiode: 

      
 
 
8. Frequentie (dagelijks, wekelijks, enz.):       
 
 
9. Tarieven:       / Gegevens in bijlage 
 
 
10. Gelieve een rijschema bij te voegen aan de hand waarvan de toepassing van de communautaire 

regelgeving inzake rij- en rusttijden kan worden gecontroleerd. 
 
 
11. Aantal aangevraagde vergunningen of afschriften van een vergunningen (¹): 

      

 
 
12. Eventuele bijkomende inlichtingen: 

      
 
 
13.              
 (plaats en datum) (Handtekening van de aanvrager) 

 
___________ 
(1) De aandacht van de aanvrager wordt gevestigd op het feit dat de vergunning zich te allen tijde aan boord van het voertuig 

dient te bevinden en dat het aantal vergunningen waarover hij dient te beschikken moet overeenkomen met het aantal 
voertuigen dat voor het verrichten van de gevraagde vervoersdienst gelijktijdig wordt gebruikt. 



BELANGRIJKE OPMERKINGEN 
 
 
1. Bij de aanvraag dient het volgende te worden gevoegd: 

a. de dienstregeling; 
b. de tariefschalen; 
c. een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de communautaire vergunning voor 

internationaal personenvervoer over de weg voor rekening van derden, als bedoeld in artikel 4 
van Verordening (EG) nr. 1073/2009; 

d. nadere bijzonderheden over de aard en omvang van het vervoer dat de aanvrager 
voornemens is te verzorgen, indien het een aanvraag voor een nieuwe vervoersdienst betreft, 
of dat hij heeft verzorgd, indien het een aanvraag om verlenging van de vergunning betreft; 

e. een kaart op een passende schaal waarop de reisweg en de stopplaatsen waar passagiers 
worden opgenomen of afgezet zijn aangegeven; 

f. een rijschema aan de hand waarvan de toepassing van de communautaire regelgeving inzake 
rij- en rusttijden kan worden gecontroleerd. 

 
2. De aanvrager verstrekt, ter ondersteuning van zijn aanvraag, alle aanvullende inlichtingen die hij 

dienstig acht of die door de vergunningverlenende instantie worden gevraagd. 
 
3. Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1073/2009 is volgend vervoer 

vergunningsplichtig: 
 

a. geregeld vervoer, d.w.z. vervoer van personen met een bepaalde regelmaat en langs een 
bepaalde reisweg, waarbij op vooraf vastgestelde stopplaatsen reizigers mogen worden 
opgenomen of  afgezet. Geregeld vervoer is voor iedereen toegankelijk, ongeacht, in 
voorkomend geval, de verplichting om de reis te boeken. Een aanpassing van de 
exploitatievoorwaarden voor het vervoer doet niet af aan het geregelde karakter van het 
vervoer; 
 

b. bijzondere vormen van geregeld vervoer waarvoor geen contract tussen de organisator en de 
vervoerder is gesloten. Vervoer, ongeacht door wie het wordt georganiseerd, van bepaalde 
categorieën reizigers met uitsluiting van andere reizigers, moet worden beschouwd als 
geregeld vervoer. Dergelijk vervoer wordt ”bijzondere vorm van geregeld vervoer” genoemd 
en omvat: 
 

i) vervoer van werknemers van en naar het werk; 
 ii) vervoer van scholieren en studenten naar en van de onderwijsinstelling. 

 
Aan het geregelde karakter van de bijzondere vorm van geregeld vervoer wordt geenafbreuk 
gedaan door het feit dat bij de organisatie van het vervoer rekening wordt gehouden met de 
wisselende behoeften van de gebruiker. 

 
4. De aanvraag wordt ingediend bij de bevoegde instantie van de lidstaat waar het vertrekpunt van 

de vervoersdienst zich bevindt, namelijk een van de eindpunten van de dienst. 
 
5. De geldigheidsduur van de vergunning bedraagt maximaal 5 jaar. 
 
 
 

_______________ 


