
niwe Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat 

BEWIJS VAN VERMELDING 
op de lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen 

Dit bewijs is geldig binnen Nederland. 

Bij het vervoeren of inzannelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen moet dit bewijs op de vestiging 

aanwezig zijn en een gewaarmerkte kopie hiervan in het voertuig. 

Bij het verhandelen of het bemiddelen bij het beheer van genoemde afvalstoffen moet het bewijs op de vestiging 
aanwezig zijn. 

Dit bewijs moet op verzoek van de met het toezicht belaste ambtenaren worden getoond. 

De vermelding op de lijst is persoonlijk en mag niet aan derden worden overgedragen. 

Indien de onderneming is uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of niet 

meer voorkomt op de VIHB-lijst, moet het bewijs binnen een week bij de NIWO worden ingeleverd. 

ledere eigenmachtige verandering of aanvulling van dit bewijs is niet toegestaan. 
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Dit bewijs is voor onbepaalde tijd -geldig. 

Afgegeven te 

mr. G.J. Olthoff, directeur 
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