
Wijzigingen eurovergunning 

De regels voor aanvraag of verlenging van uw eurovergunning zijn aangepast. Vanaf 1 

januari 2013 is de regeling voor durfkapitaal in de Wet Inkomstenbelasting afgeschaft. Het is 

hierdoor niet meer mogelijk een verklaring durfkapitaal aan te vragen bij de Belastingdienst. 

Deze was nodig voor u om aan te tonen dat u voldeed aan de regels voor voldoende 

risicokapitaal. 

Op 1 oktober 2012 zijn de regels voor het oprichten van een BV aanzienlijk vereenvoudigd. 

U kunt nu een BV oprichten met een aandelenkapitaal van 1 euro (voorheen 18.000 euro). 

Echter voor de Eurovergunning heeft u minimaal 9.000 euro aandelenkapitaal nodig. Houd 

hier rekening mee als u bij de notaris bent. 

Hebt u voor de verlenging van uw vergunning een jaarrekening met voldoende eigen 

vermogen, welke is opgesteld oor een accountant (RA of AA), een belastingadviseur lid van 

RB of een administratiekantoor lid van NOAB, dan heeft u geen verklaring 

kredietwaardigheid meer nodig. Hebt u niet voldoende kapitaal, dan kan deze verklaring 

opgesteld worden om aan te tonen dat u wel over voldoende kapitaal beschikt. Hebt u niet 

één van de drie genoemde financieel adviseurs, dan moet u eens in de vijf jaar uw 

jaarrekening door hen laten beoordelen. U kunt hiervoor bij ons terecht. 

Wat hebben wij nodig voor uw aanvraag: 

• Kopie identificatiebewijs (paspoort of ID kaart) 

• Uittreksel KvK (Kopie) 

• Getuigschrift Beroepsgoederenvervoer (kopie) 

• Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) verklaring (origineel) 

• De stukken die wij nodig hebben voor het opstellen van de verklaring voor 

kredietwaardigheid zijn verschillend per bedrijf. Neem hiervoor contact op met ons. 

• Geef ook aan of u een registratie voor het vervoer van afvalstoffen (VIHB) of 

voedingsmiddelen/veevoer wenst 

Had u een achtergestelde lening nodig bij verlenging van uw eurovergunning om aan de eis 

van risico dragend vermogen te voldoen, dan valt u onder verscherpt toezicht van de NIWO. 

Dit is ook het geval als uw risico dragend vermogen minder is dan 20% van het balanstotaal 

bedraagt. Bij verscherpt toezicht moet u jaarlijks uw jaarrekening met 

samnestellingsverklaring van een NBA, RB of NOAB kantoor inleveren bij de NIWO. 

De NIWO heeft in overleg met de NBA, RB en NOAB een voorbeeld contracht voor de 

achtergestelde lening gepubliceerd. Wij als NOAB kantoor beschikken hier over. 

 

 


