
 
 

 
 

   telefoon: 06 1296 4069 
   email: r.van.gelder@portofrotterdam.com      
 

 

AANVRAAG VERGUNNING HAVENONTVANGSTVOORZIENING (HOV)  
 

- artikel 4.8 van de Havenverordening Dordrecht 2020;  
- artikel 4.8 van de Havenverordening Rotterdam 2020; 
- artikel 4.8 van de Havenverordening Schiedam 2020; 
- artikel 4.8 van de Havenverordening Vlaardingen 2019; 
- artikel 7.2 van de Havenbeheersverordening Zeehaven- en lndustrieterrein Moerdijk. 
 
 

Gegevens aanvrager 
 
Naam bedrijf:   .......................................................................................................................................  

Soort bedrijf:   ........................................................................................................................................  

Registratienummer KvK:  ......................................................................................................................  

(kopie uittreksel uit het betreffende handelsregister bijvoegen) 

Inzamelvergunningsnummer (WM-beschikking):…………………………………………………………..  

Afgifte datum:………………………………………………………………………………………………….. 

Straat:  ...................................................................................................................................................  

Postcode en plaats:  ..............................................................................................................................  

Telefoonnummer:  ....................................  Email: (algemeen) .........................................................  

Naam aanvrager:  .................................................................................................................................  

Functie: ……………………………………………………………………………… ....................................  

Email adres voor de ontvangst van de Afgiftemelding (Portbase melding):…………………………… 

Aard van de activiteiten 
 
 

Omschrijving voorgenomen activiteiten  
 ..............................................................................................................................................................  

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

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

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

 
 
  

  

Havenbedrijf Rotterdam NV. 
DHMR/Havenmeesterbeleid 
Tav R. van Gelder  
Postbus 6622 
3002 AP Rotterdam 



 
Kwalitatieve gegevens 

Betreft deze aanvraag een eerste aanvraag voor een H.O.V ..................................................... ja/nee 
 
Indien het een verlenging betreft, heeft het bedrijf afgelopen jaar en regelmatig scheepsafvalstoffen  
verzameld .................................................................................................................................... ja/nee 
 
Indien weinig of geen gebruik werd gemaakt van de huidige aanwijzing H.O.V., wat is daarvoor de 
reden ?  ................................................................................................................................  
 

 

Aanvullende gegevens 
Beschikt het bedrijf over een geldige Wet milieubeheer vergunning?  ...................................... .ja/nee 
(kopie van de vergunning bijvoegen) 
Beschikt het bedrijf over een kwaliteitsmanagement systeem? …………………………………..ja/nee 
Zo ja, welke?........................................................................................................................................ 
(kopie van certificaat /certificaten bijvoegen) 
Welke scheepsafvalstoffen wil het bedrijf inzamelen?* 
- olierestanten en oliehoudende mengsels (Marpol Annex I)…………………………………...ja/nee 
- ladingrestanten van oliehoudende mengsels (Marpol Annex I) ........................................... ja/nee 
- restanten en mengsels die schadelijke vloeistoffen bevatten (Marpol Annex II) ................. ja/nee 
- sanitair afvalwater (Marpol Annex IV) ................................................................................... ja/nee 
- scheepsvuilnis, incl. KGA en CAT 1 huisvuil** (Marpol Annex V)  ....................................... ja/nee 
- ladingrestanten vaste bulk (Marpol Annex V)   ..................................................................... ja/nee 
- ozonaantastende stoffen (Marpol Annex VI)..............................................………………….ja/nee 
- overige afvalstoffen (Marpol Annex VI)..............................................………………….…….ja/nee 
 
Welke ontvangstmiddelen wil het bedrijf inzetten voor de ontvangst van scheepsafvalstoffen? 
(opgeven van de soort, en/of type, de naam, het ENI-nummer of het kenteken, de geschiktheid en capaciteit van 
de voorzieningen, met inbegrip van ontvangstvoorzieningen van derden.)  ........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Beschrijving over de deskundigheid, verantwoordelijkheden en zeggenschap van het personeel dat u 
met de inname belast: 
………………………………………………………………………………………………………………………  
 
*Indien ja, dienen ook alle afvalstoffen welke onder de aangevraagde categorie vallen, te kunnen worden 
ingezameld. Het bedrijf dient aantoonbaar over geschikte middelen daartoe te kunnen beschikken. 
** Het bedrijf dient geregistreerd te zijn op grond van Verordening (EG) nr. 1069/2009 (Verordening dierlijke 
bijproducten)  

 
Datum:  .........................................................................  
 
Naam:……………………………………………………….. 
 
Handtekening aanvrager:  ........................................... . 

 
Bijlagen (indien mogelijk digitaal):  
Kopie vergunning als bedoeld in artikel 10.48 van de Wet Milieubeheer voor het inzamelen van 
scheepsafvalstoffen1;  
Uittreksel Kamer van Koophandel;  
Bewijs van inschrijving VIHB lijst;  
Lijst van voorzieningen; en  
eventuele certificaten van kwaliteitszorgsystemen.  

                                                      
1 alleen indien nieuwe aanvraag of indien vergunning gewijzigd is sinds de laatste aanvraag 

 


