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Criteria voor toelating tot het lidmaatschap van FENEX (Nederlandse Organisatie voor 

Expeditie en Logistiek)  

 

 

1.De inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de onderneming moet een omschrijving 

omvatten waaruit kan worden opgemaakt dat expeditie en logistieke activiteiten in de meest 

ruime zin van het woord worden uitgeoefend.  

2.De onderneming moet aantonen dat de ondernemersactiviteiten zich substantieel uitstrekken 

tot het onafhankelijk verrichten van werkzaamheden op het gebied van expeditie en logistiek 

in de meest ruime zin die, ter beoordeling van het bestuur van de FENEX, het lidmaatschap 

van één van de bestaande Raden van de organisatie rechtvaardigt.  

3.De onderneming moet werkzaamheden op het gebied van expeditie en logistiek uitvoeren 

voor meer dan één opdrachtgever.  

4.De onderneming moet, ter beoordeling van het bestuur van de FENEX, in zowel moreel als 

financieel opzicht gunstig bekend staan.  

5.De onderneming moet door middel van een accountantsverklaring aantonen dat de 

solvabiliteit van de onderneming, mede gerelateerd aan de omvang van de onderneming, 

voldoet aan de voorwaarden welke in het algemeen worden gesteld aan een gezond opererend 

bedrijf (zie bijgaand voorbeeld).  

6.De onderneming moet minimaal één persoon in dienst hebben die in het bezit moet zijn van 

een diploma van een opleiding welke voorkomt op de lijst van door de FENEX erkende 

opleidingen op het gebied van expeditie en logistiek. Deze voorwaarde is niet van toepassing 

indien tegenover het bestuur van de Vereniging genoegzaam kan worden aangetoond dat de 

leiding van de onderneming over minimaal 10 jaar beroepservaring in de bedrijfstak beschikt. 

Deze voorwaarde is voorts niet van toepassing indien de expeditiewerkzaamheden binnen de 

onderneming uitsluitend bestaan uit het verrichten van douaneformaliteiten.  

7.De onderneming moet in Nederland zijn ingeschreven bij een bedrijfsvereniging. 

8.De onderneming moet in principe minimaal één jaar in Nederland als expeditiebedrijf 

werkzaam zijn.  

9.De onderneming moet voor het totale personeelsbestand een pensioenvoorziening hebben 

getroffen.  

10.De onderneming dient in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van minimaal één 

van de drie binnen de FENEX opererende Raden.  

11.De onderneming moet de aanvraag voor het lidmaatschap vergezeld doen gaan van 

schriftelijke aanbevelingen van tenminste drie leden van de FENEX.  

12.Teneinde een inzicht te verkrijgen in de activiteiten van de onderneming, zal door een 

daartoe door het bestuur van de FENEX aangewezen FENEX-vertegenwoordiger een bezoek 

worden gebracht aan de onderneming, waarvan rapport wordt uitgebracht aan het FENEX-

bestuur. De onderneming moet deze FENEX-vertegenwoordiging alle voor de beoordeling 

van de lidmaatschapsaanvrage noodzakelijke informatie verstrekken.  Alle in het kader van de 

lidmaatschapsaanvrage verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. 




