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Deze vergunning wordt afgegeven u¡t hoofde van Verordening (Ec) nr 1O72t2OOg.

Deze vergunn¡ng macht¡gt tot hêt verr¡chten, over alle verkeersverò¡nd¡ngen op het
grondgêbied van dê Gemeenschap, en evenluesl op de ¡n deze vêrgunn¡ng gestelde

vooMaarden, van ¡ntemationaal goederenveruoêr over de weg voor rekening van derden:
. waaruan het punt van vertrek en het punt van aankomst in twee verschillende lid_

staten zijn gelegen, met ofzonder dooruoer v¡a één of meer l¡dstâten of d€rde landên,
. van een l¡dstaat naar een dêrde land ên omgekeerd, met ofzondsr dooruoer via één

of meer lidstaten of derde landen,

. tussen derde landen met dooruoer v¡a hêt grondgeb¡ed van één of meer l¡dstaton,

alsmede lege r¡tten ¡n verband met dit vervoer.

ln geval van veruoer van een l¡dstaat naar een derde land of omgekeerd, ¡s deze ve¡_

gunning geldig voor het op het grondgebied van dê Gemeênschap afgetegde t€ject. Zü

is pas geldig in de l¡dstaat waar wordt gêladen 6n gelost zodra de daartoe vere¡sto

overeenkomst tuss€n de Gemeenschap en hel betrokken dsrde land overeenkomst¡g

Verorden¡ng (EG) nr. 107212009 is gesloten.

De vergunn¡ng is pêrsoonlijk en mag n¡et aan een derde worden overgedragen.

De vergunn¡ng kan door de bevoêgde autor¡teit van de l¡dstaat van âfgjflê worden ¡n-

getrokken, met name wanneer de houdêf:
. niet aan alle vooruaarden heeft voldaan waaraan het gebruik van de vergunning was

onderuorpen,

. onju¡ste ¡nlicht¡ngen heeft verstrekt met bêtrekk¡ng tot de gegevens die noodzakelijk

wâren voor de âfgifie of verlênging van de vêrgunning.

Het origineel van de vergunn¡ng moet door de vervoerondememing worden bewaard.

Een voor eenslu¡dend gewaamerkt afschrift van de vergunn¡ng moet zich ¡n het voer_

tu¡g bsv¡ndên rl. ln het gevai van een samenstêl van voertu¡gen moêt het het lrek_

kende voerlu¡g vergezellen. De vergunning dekt hel samenstêl van voertu¡gen, ook als
de aanhanger of oplêgger n¡êt op naam van de houder van de vergunn¡ng is geregi_

strêerd oftoogelaten tot het verkeer of ¡ndion deze is geregistreerd of toegelaten tot het
verkêer ¡n een andere staat.

De vêrgunning moet op vêzoek van ¡odere mst de controle belaste persoon worden
getoond.

De houder ¡s verpficht op het grondgebied van elke l¡dstaat de aldaar getdende wet_

têl¡jke en bestuursrechtel¡jke bspal¡ngen, met name op het geb¡ed van vervoer en ver_

keer, in acht te nemen.

[1] Onder "voertuig" dient te worden verstaan een ¡n een ¡¡dstaat gereg¡streerd motor_

voeñu¡g of een samenste¡ van voertu¡gen waarvân lên m¡nste het trekkende voerluig ¡n

een ldstaat ¡s gereg¡streerd, dat u¡tslu¡tend wordt gebruikt voor het veryoer van

goedêren.

Dêze vergunning kan eenvoud¡g op echtheid worden gecontroleerd:

. het papier ¡s lichtblauw

. het woord'or¡ginesl'of 'kopie' is mât z¡lverfolie op het pap¡er gedrukt

. de achtergrond bevat gu¡llochepalronen

. de vergunning bevat m¡crotekst waarin met een loep het vergunn¡ngnummer te lezen valt

. de QR-code bevat hêt internetâdres, deze code ¡s mêt een mob¡elo tslefoon d¡e voor-

zien ¡s van een QR-rgadêI te lezen

Meèr ¡nformalie over de echtheidskenmêrken v¡ndt u op ww.niwo.nl/eur

Uitgevende autorite¡t: NIWO

GENERAL PROVISIONS

Th¡s l¡csnce is ¡ssued undêr Regutation (EC) No lo72l2009.

It ent¡tlas the holder to engage ¡n the ¡ntemational câr¡age ofgoods by road lor h¡re or

reward by any route forjourneys or parts ofjourneys €ried out w¡thin the territory of
the Commun¡ty and, where appropr¡ate, subject to the cond¡tions la¡d down herein:
. where the point of departure and thê point of aff¡val are s¡tuated ¡n two d¡ffèrent

Member States, w¡th or w¡thout trans¡t through one or more Member States or th¡rd

countries,

. from â Member State to â th¡rd country or v¡æ versa, w¡th or w¡lhout tEnsit through

one or more Member States or third æuntr¡es,

. between third countries w,th transit through the ter¡tory of one or more Member

States, and unladên joumsys in conneclion with such caniage.

ln the æse of cârriage from a Member State to a th¡rd country orvicê veÍsa, th¡s l¡cence

is vâlid for lhat part of the joumey carried out within the terr¡tory of the Community. lt

shall be valid in the Member Statê of loading or unload¡ng onty affer the conclusion of

the necessary agreement between thê Community and the third country ¡n qugstion in

acærdance w¡th Regulation (EC) No 1O7212OO9.

The licence is personal to the holder and is non-transferâble.

It may be withdrawn by the æmpetent authority of thê Member State which ¡ssued it,

notably where the holder has:

. not complied w¡th all the cond¡tions for us¡ng the l¡cence,

. supplied incoíect ¡nformat¡on w¡th regard lo the data needed for the ¡ssue or extên_

s¡on of the l¡cence.

Thê orig¡nâl of the licence must be kept by the haulage undertak¡ng.

A cortilêd copy oflhe licence musl be k€pt in the vsh¡ctê [i]. ln ths cåse of a coupled

combinat¡on of veh¡cles ¡l must accompany thê motor vah¡cle. lt covers the coupled

comb¡nat¡on of vehiclês even ¡f ths trailer or semi-lra¡lêr ¡s not registered or âuthorised

to use the roads ¡n ths name of lhe l¡cenca holder or ¡f it ¡s reg¡stered or author¡sed to

use the roads in anolher State.

The licsnce must be presentêd at the request of any authorised ¡nspêcting offcer.

Vv¡th¡n the territory of each Member Stâte, the holder must comply with the laws, regu_

lat¡ons ând adm¡nistrat¡ve prov¡sions in force in that State, ¡n part¡cular with rêgard to

tramport ând traffic.

rl "Vehicle' means a motor veh¡cle reg¡stered in a Member State, or a coupled combi-

nation of veh¡cles the motor vehicle of which at lêast is registered ¡n a Member State,

used exclusively for the ærr¡age of goods.

Th¡s community licencê can easily be checked for authenticíty
. the colour ¡s light blue

. the word 'or¡gineel' or 'kop¡e' is pressed on lhe papgr with silver foil
. the background is fillêd w¡th finê guilloche pattems

. the l¡cencê conta¡ns a micropr¡nt line, in wh¡ch the l¡cenæ number is v¡s¡ble with a

magniñ/¡ng glass.

. the QR æde contains the ¡ntêmet address. Amobile phone equippèd w¡th a eR-reader

æn reâd th¡s.

More ¡nformation about the authenticity features €n be found on ww.niwo.nl/eur

lssuíng authority: NIWO
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