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BESLUIT INZAMELEN AFVALSTOFFEN & REGELING VERVOERDERS,
INZAMELAARS, HANDELAARS EN BEMIDDELAARS

VIHB NUMMER BU523334VXXX

Ingevolge beschikking de Minister van

handelaars en bemi van

Bijzondere opmerkingen

Stichting Nationale en Internationale

Wegvervoer Organisatie
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27 mei2015

de lijst van

mr. G.J. Olthoff, directeur
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UAB ""LOMORIS '' " d tUM:

27 mei2015

Ateities pl. 23 vlHB-codenumnler:

LT-52167 KAUNAS 523334

LITOUWEN

_ Toezending beschikking en certificaat.
betreft:

Forwarding decree and cerlificate.

Naar aanleiding van uw aanvraag voor vermelding of vernieuwing van uw vermelding op de lijst van vervoelrders, inzamelaars,

handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen treft u bijgevoegd de desbetreffende beschikking aan.

Tevens treft u als bewijs van de plaatsing een origineel certificaat aan. De plaatsing van uw onderneming op de lijst is

openbaar. Wij verwijzen u naar de website van de NIWO (www.niwo.nl/vihblijst).

Vervoerders en inzamelaars die over kopiebn wensen te beschikken kunnen voor elke in te zertten vrachtauto of

binnenvaartschip een kopiecertificaat aanvragen bij de NIWO. Wil verzoeken u dit schriftelijk of per fax (070-3908704) te doen,

of via vihb@niwo.nl, onder vermelding van uw VIHB-nummer en het gewenste aantal kopiecertificaten.

We herewith send you the decree on your apptication on or renewal concerning the registration of your conpany on the Dutch

list of transporters, collectors, dealers and brokers of waste.

Fufthermore you find an original cettificate of registration.

Transpofters and collectors can order a ceftified copy of this ceftificate with NIWO for each truck or ship in use for waste

transporlation.

We request you to order copies by mait or by fax (0031-703905704) or via vihb@niwo.nl, stating your VlHB-registration

number and the number of coPies.

Nationale en Internationale

Wegvervoer Organisatie,

mr. G.J. Olthoff

directeur, ma nagi ng di recto r,

Bijlagen: - beschikking/decree

- certif icaaUce ftif icate @n gi na l)
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nru Ministerie van lnfrastructuur en Milieu

Beschikking nr. BU523334VXXX

De Minister van Infrastructuur en Milieu'

Overwegende dat:

UAB ""LOMOR|S"'", Ateities pl. 23 te KAUNAS 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;

o de aanvrager op grond van artikel 4 van de Begeling aan de eisen moet voldoen van:

a. betrouw-baarheiO, 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

UAB ,"LOMOBlS""'te KAUNAS te plaatsen op de lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bermiddelaars van

afvalstoffen.

De vermelding op de lijst is geldig lot27-05-2020'

Rijswijk, 27 mei2015

Namens de Minister van Infrastructuur en Milieu'
voor deze,
de directeur-generaal Milieubeheer,
de directeur van de
Stichting Nationale en Internationale
Wegvervoer Organisatie (NIWO),

mr. G.J. Olthoff

Binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking is verzonden kan daartegen op grond van de Algemene wet

bestuursrecht bezwaar worden gemaakt bij de Stichting Nationale en Internationale Wegveruoer Organisatie, Postbus

gOO4,2280 MB Rijswijk. Het bezwaar moet zijn ondertekend en moet ten minste naam en adres van de indiener van

het bezwaar bevatten alsmede een motivering van het bezwaar. Voorts moet het zijn voorzien van een dagtekening'
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