
VERKLARING INBRENG VAKBEKWAAMHEID   
  

 
NIWO-codenummer: 

 
 ………………… 

 

 

Let op: Deze verklaring hoeft alleen ingevuld te worden als een werknemer of een extern ingehuurde 

vervoersmanager het vakdiploma bezit. Is de ondernemer zelf in bezit van het vakdiploma dan is deze 

verklaring niet nodig. 

 
Naam bedrijf : 
 
Adres : 
 
Postcode/Vestigingsplaats : 
 
Telefoonnummer : 
 
Naam vervoersmanager : 
 

1. Welke van de volgende taken worden door de vervoersmanager uitgevoerd. Voor zover mogelijk 
vragen wij u dit te onderbouwen met bewijsstukken. 

  toelichting 

a) aanschaf vervoer-
materieel / aangaan van 
lease-overeenkomsten 

□ Volledig 

□ In overleg, want 

□ Niet 

 

b) onderhoud vervoer- 
materieel (waaronder 
technische staat van de 
voertuigen en APK) 

□ Volledig 

□ In overleg 

□ Niet 

 

c) afsluiten van vervoers-          
overeenkomsten (o.a. 
vaststelling vrachtprijs 
en offertes) 

□ Volledig 

□ In overleg 

□ Niet 

 

d) werkverdeling, 
ritplanning en aansturing 
van chauffeurs  

□ Volledig 

□ In overleg 

□ Niet 

 

e) beheer financiën met 
betrekking tot de 
vervoersactiviteiten 

□ Volledig 

□ In overleg 

□ Niet 

 

f) administratie en boek- 
houding met betrekking 
tot de vervoers- 
activiteiten 

□ Volledig 

□ In overleg 

□ Niet 
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g) chauffeurs en overig 
logistiek personeel en 
verantwoordelijkheid 
toepassing CAO 

□ Volledig 

□ In overleg 

□ Niet 

 

h) klachten afhandeling in 
het kader van logistieke 
werkzaamheden 

□ Volledig 

□ In overleg 

□ Niet 

 

i) veiligheidsprocedures 
(intern / extern) 

□ Volledig 

□ In overleg 

□ Niet 

 

j) verzekeringszaken met 
betrekking tot in ieder 
geval de lading en 
vervoersmaterieel 

□ Volledig 

□ In overleg 

□ Niet 

 

k) contacten met 
opdrachtgevers en 
overige clientèle 

□ Volledig 

□ In overleg 

□ Niet 

 

l) controle vervoers- 
documenten (zoals 
tachograafschijf) 

□ Volledig 

□ In overleg 

□ Niet 

 

2. Gedurende welke dagen per week en gedurende welke uren op die dagen zal de vervoersmanager 
ter uitvoering van zijn/haar werkzaamheden feitelijk in de onderneming aanwezig zijn? 

 
 
 
3. Is de vervoersmanager in loondienst? 
 
 - Indien ja, s.v.p. afschrift van de arbeidsovereenkomst bijvoegen voor zover nog niet in bezit van 

de NIWO 
 
 - Datum aanvang werkzaamheden vervoersmanager: 
 
 - Hoeveel bedraagt het loon? 
 
 - Indien nee, op welke wijze is dan een vergoeding geregeld? 
 
 
 In dit geval s.v.p. afschrift van de regeling ter zake / overeenkomst,  of de vennootschapsakte 

bijvoegen voor zover nog niet in bezit van de NIWO 
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Vervult de vervoersmanager behalve in deze onderneming nog elders een functie? ¹ 
 
 - in loondienst ja / nee * 
 
  als .......................................... bij ...................................... 
 
  ........................................................................................... 
 
  aantal uur per week.................................... 
 
 
 - als zelfstandige, t.w. .......................................................... ja / nee * 
 
  aantal uur per week.................................... 
 
 
 

1 Er dient een afschrift van een verklaring van de werkgever te worden overgelegd, waaruit zijn instemming blijkt dat de 

vervoersmanager een functie elders heeft. 

Ondernemer en vervoersmanager verklaren hierbij op de hoogte te zijn van de verantwoordelijkheden en 
werkzaamheden die de functie van vervoersmanager met zich meebrengt; de vervoersmanager zal op 
permanente en daadwerkelijke wijze leiding geven aan de vervoersactiviteiten van de onderneming. 

 
Aldus naar waarheid ingevuld d.d. ............................................................... 
door: 
 
 
……................................................  .......................................................  
naam ondernemer  naam vervoersmanager 
 
 
 
.......................................................  ....................................................... 
handtekening ondernemer handtekening vervoersmanager 
 
Ruimte voor eventuele opmerkingen of een toelichting 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wijzen u erop dat het niet naar waarheid invullen van deze verklaring een strafbaar feit is (nl. valsheid 
in geschrifte). Indien de NIWO constateert dat er onjuiste informatie is verstrekt zal er aangifte van valsheid 
in geschrifte worden gedaan en kan dit leiden tot intrekking dan wel weigering van de communautaire 
vergunning. 
 

  NIWO/september 2019 


