AANVRAAG VIHB-REGISTRATIE
Met dit formulier vraagt u een vermelding aan op de lijst van vervoerders, inzamelaars,

blad:

1 van 2

handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.

e-mail:

Liever digitaal indienen? Dat kan op de website: ondernemersloket.niwo.nl
. 1. Gegevens onderneming
a. Naam

vihb@niwo.nl

...................................................................................................................

b. Adres

...................................................................................................................

c. Postcode/Woonplaats

...................................................................................................................

d. Land

...................................................................................................................

e. Telefoonnummer

...................................................................................................................

f.

...................................................................................................................

E-mail van de aanvrager

g. Inschrijving Handelsregister KvK

...................................................................................................................

2a. VIHB activiteiten
Aanvraag om vermelding als: (aankruisen welke activiteit van toepassing is. Ook een combinatie is mogelijk.)
 Vervoerder

... is al vervoervergunninghouder1

 Ja

 Nee

 Inzamelaar

Indien ja: NIWO-codenr …….……..….
of nr spoorvergunning:

…..................

 Handelaar
 Bemiddelaar2
2b. Hoeveel gewaarmerkte kopieën wenst u te ontvangen?
Na registratie ontvangt u een origineel bewijs van vermelding. Indien u
meerdere voertuigen heeft, dan kunt u gewaarmerkte kopieën aanvragen.

Gewenst aantal:…………..

3a. Vermeld alle afvalcoördinatoren
van de onderneming

Afvalcoördinator 1

Eventueel afvalcoördinator 2

Naam
Voorna(a)m(en)
Functie
3b. Vakbekwaamheid: alleen voor
uitsluitend handelaars/bemiddelaars
Tenminste één van de afvalcoördinatoren
moet hieraan voldoen.

Vakdiploma nummer

1

Eurovergunning voor wegvervoer of vergunning voor spoorvervoer, zie ook de toelichting, punt 1 en 2.
Bemiddelaars in de logistiek hebben geen VIHB-registratie nodig. D.w.z. u regelt een transportbedrijf die het afval gaat vervoeren. Het
transportbedrijf heeft wel een VIHB-registratie nodig.
2
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AANVRAAG VIHB-REGISTRATIE
blad:

2 van 2
e-mail:

vihb@niwo.nl
4. Bij dit aanvraagformulier stuurt u (indien nodig) de volgende bijlagen mee.
Ga in de toelichting na welke bijlagen in uw geval vereist zijn. Een aantal categorieën aanvragers wordt geacht al aan
de criteria te voldoen op grond van een bepaalde vergunning en hoeft daarom niet alle bijlagen mee te sturen.
 KvK-uittreksel
Uittreksel van de inschrijving van de onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 Vakdiploma: alleen nodig als de activiteit uitsluitend handelaar en/of bemiddelaar is
Een afschrift van het vakdiploma afvalstoffen.
 Verklaring omtrent gedrag
Kopie of origineel van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze mag niet ouder zijn dan drie maanden. Of in
het geval van een aanvrager uit een andere lidstaat, een afschrift van de afgegeven verklaring omtrent betrouwbaarheid
door bevoegde instantie van die lidstaat.
 Kopie van vervoervergunning
-

Als aanvrager een vervoerder/inzamelaar is die een vergunning volgens de Spoorwegwet bezit: kopie van de
beschikking waarbij de vergunning is toegekend.

-

Als aanvrager een buitenlands transportbedrijf is: kopie van de communautaire vergunning (= Eurovergunning).

5. Ondertekening

……………………………….…
plaats

………………………………..
datum

……………………………………….
telefoonnummer

……………………………….…
handtekening

………………………………..
naam aanvrager

……………………………………….
e-mail aanvrager

6. Digitaal communicatie
De NIWO communiceert digitaal. Het e-mailadres van de aanvrager wordt gebruikt om contact met u op te nemen
over deze aanvraag.
7. Insturen
Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de eventuele benodigde bijlagen (zie punt 4) aan de NIWO.
•

e-mail

vihb@niwo.nl (bestanden bij voorkeur in pdf formaat)

•

post

NIWO, Postbus 3004, 2280 MB RIJSWIJK

Uw aanvraag kunt u ook digitaal indienen. Nederlandse bedrijven hebben eHerkenning nodig om in te loggen.
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TOELICHTING AANVRAAG VIHB-REGISTRATIE
blad:

In deze toelichting leest u aan welke voorwaarden een onderneming moet voldoen

1 van 2

om op de VIHB-lijst geregistreerd te worden.

e-mail:

vihb@niwo.nl
Voor het vervoeren, inzamelen, verhandelen en het bemiddelen ten behoeve van anderen van bedrijfsafvalstoffen
of gevaarlijke afvalstoffen in Nederland is een vermelding op de lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars en
bemiddelaars van afvalstoffen (de VIHB-lijst) verplicht. De onderneming is uitsluitend bevoegd die activiteiten te
verrichten waarvoor hij op de lijst geregistreerd is.
Activiteiten
Een aanvrager kan als vervoerder, inzamelaar, handelaar of bemiddelaar op de lijst vermeld worden. Op de aanvraag moet
daarom worden aangegeven voor welke activiteiten het bedrijf bevoegd wil worden. Een combinatie van deze activiteiten is
ook mogelijk: een handelaar of vervoerder kan ook activiteiten als bemiddelaar uitvoeren. Een inzamelaar van afvalstoffen is
volgens de wet altijd een vervoerder van afvalstoffen. Het omgekeerde is niet het geval.
Voor logistiek bemiddelen is geen VIHB-registratie nodig, omdat u dan niet bemiddelt in afval maar in vervoer van afval.
De vervoerder die door de logistieke bemiddelaar is geregeld moet wel op de lijst staan.
Voorwaarden
Op grond van het Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA) en de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en
bemiddelaars van afvalstoffen (RIA) moeten bedrijven voor vermelding op de VIHB-lijst voldoen aan de volgende criteria:
A.

Betrouwbaarheid;

B.

Vakbekwaamheid: dit geldt alleen voor uitsluitend handelaars en/of bemiddelaars.

Behoort u tot de aanvragers die al voldoen aan de criteria?
Een aantal categorieën aanvragers wordt geacht al aan de criteria te voldoen op grond van een bepaalde vergunning en
hoeft dit niet opnieuw aan te tonen. Bij het aanvraagformulier stuurt u de volgende bewijsstukken mee.
1. Houders van een Eurovergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg (NIWO)
• Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (alleen 1, 2 en 5 invullen); geen bijlagen.
2. Houders van een vergunning met veiligheidscertificaat van de IVW voor vervoer per spoor
•

Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

•

Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK);

•

Kopie van de vergunning met veiligheidscertificaat voor vervoer per spoor.

3. Onderneming in de binnenscheepvaart
•

Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

•

Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK);

•

Verklaring(en) omtrent het gedrag (VOG); zie verder onder A. betrouwbaarheid;

4. Buitenlands transportbedrijf
•

Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

•

Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK);

•

Kopie van de communautaire vergunning (=Eurovergunning).
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TOELICHTING AANVRAAG VIHB-REGISTRATIE
blad:

2 van 2
Behoort u niet tot één van de categorieën aanvragers die al voldoen aan de criteria?
•

Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

•

Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK);

•

Verklaring(en) omtrent het gedrag (VOG); zie verder onder A. Betrouwbaarheid;

En alleen in geval de onderneming als activiteit uitsluitend handelaar en/of bemiddelaar is:
•
A.

Kopie van het vakdiploma afvalstoffen; zie verder onder B. Vakbekwaamheid;

Betrouwbaarheid

De onderneming toont de betrouwbaarheid aan met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van het ministerie van
Veiligheid en Justitie. De VOG mag niet ouder zijn dan drie maanden. Het benodigde aanvraagformulier voor de VOG kunt
u downloaden op de website van de NIWO: www.niwo.nl/vihb, daarna op ‘downloads’ klikken.
Is de onderneming een eenmanszaak?

Is de onderneming een B.V., V.o.f. of C.V.?

(natuurlijk persoon)

(rechtspersoon)

o Aanvraagformulier VOG NP VIHB

o Aanvraagformulier VOG RP VIHB

(NP = natuurlijke personen) downloaden en invullen.

(RP = rechtspersonen) downloaden en invullen

Deze is deels ingevuld door de NIWO.
o Indienen bij:
het gemeentehuis in de woonplaats.

o Opsturen naar:
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 16115, 2500 BC Den Haag

B.

Vakbekwaamheid: alleen voor handelaars en/of bemiddelaars

Als één van de activiteiten uitsluitend handelen en/of bemiddelen van afvalstoffen is, moet de onderneming voldoen aan de
eis van vakbekwaamheid. Als u daarbij ook vervoerder en/of inzamelaar bent, geldt deze eis niet.
De onderneming toont dit aan met een erkend vakdiploma op het terrein van afvalstoffen. Het ‘Vakdiploma Afvalstoffen
(VIHB)’ van het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is als zodanig erkend. De divisie CCV van het CBR
voert de examens uit: www.cbr.nl/10644.pp.
De persoon die binnen de onderneming het vakdiploma bezit, moet permanent en daadwerkelijk leiding geven aan het
handelen of bemiddelen van afvalstoffen. Deze persoon moet ook in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
(KvK) bij deze onderneming vermeld staan. Dit hoeft niet per definitie de ondernemer zelf, een directeur of een vennoot te
zijn. Het kan ook een bedrijfsleider zijn. Voorwaarde is dat de NIWO kan vaststellen dat deze persoon leiding geeft aan de
werkzaamheden. In geval de eigenaar, directeur of vennoot zelf in bezit is van het vakdiploma, wordt in beginsel
aangenomen dat deze leiding geeft aan de werkzaamheden.
Ondernemingen die op 30 april 2004 al bestonden, hebben géén vakdiploma nodig:
•

als de onderneming voor of op 30 april 2004 stond ingeschreven bij de KvK als handelaar of bemiddelaar van
afvalstoffen en

•

als de natuurlijke persoon die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan het handelen of bemiddelen van
afvalstoffen, op 30 april 2004 bij de onderneming werkzaam was en stond ingeschreven bij de KvK.

Meer informatie? Ga naar de website: www.niwo.nl/vihb of stuur een e-mail aan: vihb@niwo.nl
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