BESCHIKKING
Helmut Baldus GmbH
Basaltinstrasse 5
57647 ENSPEL
Germany

datum:

15 januari 2020
VIHB-registratienummer:

514334VXXX
zaaknummer:

2017-083982
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Overwegende dat:
Helmut Baldus GmbH te ENSPEL een aanvraag heeft ingediend voor vermelding op de lijst van vervoerders,
inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen als bedoeld in artikel 2 van het Besluit inzamelen
afvalstoffen en artikel 3 van de Regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen,
verder te noemen het Besluit en de Regeling;
•

de aanvrager op grond van artikel 4 van de Regeling aan de eisen moet voldoen van:
a. betrouwbaarheid, door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die permanent en daadwerkelijk
leiding geeft aan het inzamelen, vervoeren, handelen of bemiddelen,
of indien de leiding bij meer personen berust, door ieder van hen;
b. vakbekwaamheid, door de natuurlijke persoon die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan
het handelen of bemiddelen, of indien de leiding bij meer personen berust, door ten minste een van hen.

•

bij de aanvraag stukken op grond van artikel 5 van de Regeling zijn overgelegd, waaruit blijkt dat aan
genoemde van de Regeling wordt voldaan.

Besluit
Helmut Baldus GmbH te ENSPEL te plaatsen op de lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars
van afvalstoffen.
De vermelding op de lijst met nummer 514334VXXX is geldig voor onbepaalde tijd.
Rijswijk, 15 januari 2020
Namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
voor deze, de directeur-generaal Milieubeheer, de directeur van de
Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO),

G.J. Olthoff

Toelichting
De verleende VIHB beschikking is geldig voor onbepaalde tijd. Onverkort is en blijft de eis dat de ondernemingen
moeten voldoen aan de gestelde voorwaarden om geregistreerd te blijven op de VIHB-lijst, zoals bij aanvang van de
registratie het geval was. De NIWO zal periodiek de ondernemingen, die reeds over een registratie beschikken,
controleren, zo veel mogelijk zonder de desbetreffende onderneming met vragen te benaderen. Uitgangspunt hierbij is
dus dat de NIWO de noodzakelijke controle zoveel mogelijk “achter de schermen” zal uitvoeren. Wanneer er mutaties
optreden binnen de onderneming (zoals wijziging van de bestuurder, wijziging van de afval coördinator, wijziging van
de rechtsvorm etc.) moet de onderneming deze wijzigingen melden bij de NIWO. De NIWO zal deze wijzigingen dan
doorvoeren.
In de beschikking staat het besluit om uw onderneming op de lijst van vervoerders (V), inzamelaars (I), handelaars (H)
en bemiddelaars (B) van afvalstoffen te plaatsen. U ontvangt een origineel certificaat als bewijs van plaatsing op deze
VIHB-lijst.
Vervoerders en inzamelaars die over gewaarmerkte kopieën wensen te beschikken kunnen voor elke in te zetten
vrachtauto of elk binnenvaartschip een kopiecertificaat aanvragen bij de NIWO. Dat kan via het NIWO
ondernemersloket. Kies bij Producten: VIHB registratie extra kopieën. U heeft eHerkenning nodig om in te loggen.
De VIHB-lijst is openbaar en staat op het onderdernemersloket van de NIWO: https://ondernemersloket.niwo.nl/
Explanation (English translation)
This decree VIHB is valid for an indefinite period. Companies must comply with the stipulated conditions to remain
registered on the VIHB list, as was the case at the start of the registration. NIWO will periodically review the companies
which already have a registration, if possible without asking the relevant company. Changes within the company (such
as change of owner or director, change of waste coordinator, change of legal form, etc.) must be reported to NIWO.
Afterwards NIWO will make these changes.
This decree (in Dutch 'beschikking') contains the positive decision (in dutch 'besluit') to register your company on the
Dutch list of transporters (V), collectors (I), dealers (H) and brokers (B) of waste. Furthermore you will find an original
certificate of registration.
Transporters and collectors can order a certified copy of this certificate at NIWO for each truck or ship they use for the
transportation of waste. Please order your copies by sending an e-mail to vihb@niwo.nl. In this email you state your
VIHB-number and number of required copies.
The Dutch VIHB-list is public. You can find the list on the NIWO website: https://ondernemersloket.niwo.nl/
Erläuterung
Die Eintragung in das VIHB Verzeichnis hat eine unbefristete Gültigkeit, vorausgesetzt, dass das eingetragene
Unternehmen die Bedingungen der VIHB Registrierung, so wie diese beim Anfang der Registrierung bekannt waren,
noch immer erfüllt.
NIWO wird die Unternehmen, die in das VIHB Verzeichnis eingetragen sind, regelmässig kontrollieren, wenn möglich
ohne das diesbezügliche Unternehmen damit zu belästigen.
Sollten im Unternehmen Änderungen auftreten, wie z.B. Änderung der Verwaltung, des Abfallverantwortlichen, der
Adresse oder der Rechtsperson, ist das Unternehmen dazu verpflichtet, diese Änderungen an die NIWO weiterzuleiten,
damit diese von der NIWO im Verzeichnis verarbeitet werden können.
In dieser Verordnung (auf niederländisch “beschikking”) wird der Entschluss, Ihre Firma in das niederländische
Verzeichnis von Sammlern, Beförderern, Maklern und Händlern von Abfällen aufzunehmen, umschrieben.
Beförderer und Sammler, die genehmigten Kopien brauchen für ihre LKWs oder Binnenschiffe, können diese kostenlos
bei der NIWO anfordern, am besten mit EMail an vihb@niwo.nl. Bitte geben Sie in der EMail Ihre VIHB-Nummer und
die Zahl der benötigten Kopien an.
Das Verzeichnis von Sammlern, Beförderern, Maklern und Händlern von Abfällen wird auf die Website von NIWO
veröffentlicht: https://ondernemersloket.niwo.nl/

