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Voordat je aan de slag kunt als ondernemer in het goederenvervoer, 
moet je aan een aantal wettelijke eisen voldoen.  
Één daarvan is het hebben van een Eurovergunning.  
De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor bedrijven  
die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg. 

Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg
Om een Eurovergunning aan te vragen moet je onder andere het Getuigschrift van 
vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg hebben.
 
Om het Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg 
te krijgen moet je aan de voorwaarden voldoen en de bijbehorende examens behalen.
Voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van 
goederen over de weg moeten de onderstaande examens worden behaald:

• Bedrijfsmanagement;
• Calculatie;
• Financieel management;
• Personeelsmanagement;
• Wegvervoer Goederen Deel 1;
• Wegvervoer Goederen Deel 2.

 
Je moet binnen vijf jaar slagen voor de zes examens. De resultaten van de behaalde 
examens blijven 5 jaar geldig. Het maakt niet uit in welke volgorde je de examens doet.
 
Nadat je alle zes examens heeft behaald ontvang je van CCV automatisch het getuig-
schrift, deze wordt per post toegezonden. Je hoeft hiervoor niks aan te vragen.
Het getuigschrift van vakbekwaamheid blijft voor onbepaalde tijd geldig.
 
Voor meer informatie over (de organisatie van) het examen kan je terecht bij het CBR.

Voorwoord
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 1.1 Inleiding

Met de kreet ‘Zonder transport staat alles stil’ heeft brancheorganisatie Transport en 
Logistiek Nederland (TLN) enkele jaren geleden treffend aangegeven dat de vervoers-
branche van wezenlijk belang is voor de economie.

Ongeveer 80% van al het binnenlandse goederenvervoer komt voor rekening van het 
wegvervoer. Internationaal gezien is dit lager, maar met zo’n 55% van het totale vervoers-
aanbod toch nog altijd een fors aandeel.

Om inzicht te geven in de branche kunnen we naar een aantal zaken kijken:
1. Aantal ondernemingen;
2. Het aantal uitgegeven vergunningsbewijzen per onderneming;
3. Het vervoerd gewicht;
4. Samenstelling ondernemingen met betrekking tot het voertuigenpark.

1 Aantal ondernemingen
Het aantal ondernemingen dat als vergunninghouder is geregistreerd, bedraagt per eind 
2019 ongeveer 14.000.

2 Uitgegeven vergunningsbewijzen
Een onderneming kan meerdere vergunningsbewijzen hebben aangevraagd. In elk 
voertuig moet een vergunningsbewijs aanwezig zijn. Slechts een zeer klein aantal van de 
ondernemingen (0,8%) heeft meer dan 100 vergunningsbewijzen. Een kleine 40% van de 
ondernemingen heeft slechts één vergunningsbewijs.

1 De Nederlandse transportsector
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3 Het vervoerd gewicht
Het totale beroepsgoederenvervoer over de weg bedroeg in 2019 41,1% (= 766 miljoen 
ton vervoerd gewicht) van het totale vervoer van 1,863 miljard ton (verdeeld over zes 
modaliteiten), terwijl 2,0% over het spoor (38 miljoen ton), 32,6% via de zeevaart (608 
miljoen ton), 17,0% via de binnenvaart (316 miljoen ton), 7,2% via de pijpleidingen (134 
miljoen ton) en 0,1% via de luchtvaart (2 miljoen ton) getransporteerd werd.

4 Samenstelling ondernemingen met betrekking tot het voertuigenpark
Bedrijven met 1 tot 5 trekkende eenheden worden gecategoriseerd als ‘kleine bedrijven’. 
In Nederland is ongeveer 73% van de bedrijven klein. Het percentage middelgrote 
bedrijven (tussen de 15 en 50 trekkende eenheden) is ongeveer 10%. Het percentage 
grote bedrijven (meer dan 50 trekkende eenheden) is niet meer dan 2,5% van het totaal.
Dit is een manier om bedrijven te categoriseren, maar omdat veel transportondernemingen 
ook logistiek dienstverlening doen in aanvulling op de vervoersdiensten, geeft dit al 
gauw een minder betrouwbaar beeld. Wat deze logistiek dienstverlening kan inhouden, 
wordt verderop in dit boek behandeld.

Aantal vergunninghouders naar bedrijfsomvang op 1 januari 2020: 14.347 bedrijven.

Kenmerkend voor kleine bedrijven blijkt te zijn, dat deze zich vooral met transport bezig 
houden. Zij hebben dus in verhouding meer rijdend personeel in dienst dan grotere 
bedrijven, die juist een groot deel van hun inkomsten verkrijgen uit bijkomende (logistieke) 
dienstverlening.

Een tendens in de sector is, dat het voor kleine bedrijven moeilijker wordt het hoofd 
boven water te houden. Bovendien zien we dat het eigen vervoer afneemt ten gunste 
van het beroepsgoederenvervoer en dat de logistiek dienstverlening door (grote) 
transportbedrijven toeneemt. 

Kleine bedrijven zijn vaak ‘onderaannemers’ (subcontractors).

1.666

Aantal vergunningsbewijzen

 t/m 5 

 6 t/m 10

 11 t/m 20

 21 t/m 50

 51 t/m 100

 > 100

1.128

800
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10.398
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In het wegvervoer zijn meerdere instanties actief. Een aantal van hen behartigt de 
belangen van de bedrijven, andere die van de werknemers. Hieronder een korte  
opsomming van instanties en hun doel.

 2.1 Ondernemersorganisaties

TLN
Transport en Logistiek Nederland behartigt de belangen van 
transportbedrijven, geeft advies en informeert via een wekelijkse 
uitgave genaamd Transport en Logistiek. Namens de werkgevers 
onderhandelt TLN in de cao-besprekingen. 

KNV
Koninklijk Nederlands Vervoer is eveneens een belangenbehartiger 
voor de werkgevers, voornamelijk voor personenvervoer.

VERN
Vereniging Eigen Rijders Nederland behartigt de belangen van de 
zelfstandige chauffeurs en tevens de belangen van kleine trans-
portbedrijven (tot 15 eenheden). 

 2.2 Werknemersorganisaties

FNV
De Federatie Nederlandse Vakbeweging is één van de grote werk-
nemersorganisaties en behartigt de belangen van werknemers.

CNV bedrijvenbond
Het Christelijk Nationaal Vakbond is de andere grote werknemers-
organisatie.

2 Instanties in het wegvervoer
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