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Dit bewUs is geldig binnen Nederland.

Bij het vervoeren of inzamelen van bedriifsafualstofien ofgevaarlijke aflralstofien moet dit bewijs op de vestiging

aaÍMezig zijn en eên gewaarmerKe kopie hiervan in het voertuig.
Bij het vefiandelen of het bemiddelen bij het beheer van genoemde afualstofien moet het bewijs op de vestiging
aanwezig zijn.

Dit bewijs moet op vezoek van de met het toezicht belaste ambtenaren worden gêtoond.

De vermelding op de lÍst is persoonlijk en mag niet aan derden worden overgedragen.
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Bêschikking nr, GL508762V|HB
De Minisler van lnÍrastructuuÍ en Milieu,

Overwegende dat:
Aannemersbedrijf Van den BÍink en Zn. 8.V., VooÍthuizerstraat 152 te PUTTEN een aanvraag heeft ingediend voor
vermelding op de lijst op de lijst van vervoerders, inzamelaaÍs, handelaars en bemiddelaars van aÍvalstotÍen als
bedoeld in artikel 2 van het Besluit inzamelen atualstoÍten (Stb. 2004, nr. 127) en artikel 2 van de Regeling
vervoerdeÍs, inzamelaars, handelaars en bemiddelaaÍs van afvalstoffen (Scrt. 2004, nr. 78), verder te noemen het
besluit en de regêling;
de aanvrager op grond van artikel 4 van de Regeling aan de eisen moet voldoen van:
a. betrouwbaarheid, door de natuurlijke peÍsoon die peÍmanent en daadwerkelijk leiding geeft aan
het inzamelen, veÍvoeren, handelen ot bemiddelen, of indien de leiding bij meer peÍsonen
berust, door ieder van hen;
b. kredietwaaÍdighêid, door de natuuÍlijk persoon of rechtspersoon die inzamelt, vêrvoert, handelt
of bemiddèlt, of indien meer natuurlijke personen oÍ Íechtspersonen gezamenlijk als zodanig
optreden, door hên gezamenlijk, en
c. vakbêkwaamheid, door de natuurlijke persoon die permanent en daadwerkelijk leiding geeÍt aan
het inzamelen, vervoeren, handelen oí bemiddelen, of indien de lêiding bij mêer personen
berust, door ten minste een van hen.
bij de aanvraag stukken op grond van aÍtikel 11 van het Besluit en op grond van artikel 5 van de Regeling zijn
overgelegd, waaruit blijkt dat aan genoemde van de Regeling wordt voldaan.

Besluit
AannêmeÍsbedÍijÍ Van den Brink en Zn. B.V. te PUTTEN te plaatsen op de lÍst van vervoerders, inzamelaars,
handêlaars en bemiddelaars van afvalstofren.
De vêrmelding op de liist is geldig tot 0l-05-2016.
Rijswijk, 2 mei 201
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De Minister van lnfrastructuur en Milièu,
voor dêze: de directeuÍ-generaal Milieubehèer,
o.1.,

de directeur van de
Stichting Nationale en lnternationale

WegvervoeÍ OÍganisatie (Nlwo),

Ti. Greidanus
Binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking is vezonden kan daartegen op grond van de Algemene wet
bestuursrecht bezwaar worden gemaakt bij de Stichting Nationale en lnternationale Wegvervoar Organisatie, Postbus
3004, 2280 MB Riiswijk. Het bezwaar moel zÍn ondertekend en moet ten minsle naam en adres van de indiener van
het bezwaar bevatten alsmede een motivering van het bezwaar. Voorts moet het zijn voorziên van een dagtekening
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