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Nr. 56407
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2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
17 oktober 2016, nr. 2016-0000219025, tot wijziging tenaamstelling
aanwijzingen AIB-Vincotte Nederland B.V. naar Vincotte Nederland B.V.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelezen de aanvraag van bovengenoemde instelling van 9 september 2016;
Gezien het feit dat AIB-Vinçotte Nederland B.V. bij beschikking:
– d.d. 15 december 2014, 2014-0000178071 met publicatienummer 35850,
– d.d. 12 februari 2014, 2014-0000012911 met publicatienummer 3693,
– d.d. 18 juli 2016, 2016-0000142672 met publicatienummer 37347,
is aangewezen in de zin van het:
– Warenwetbesluit drukapparatuur 2016,
– Warenwetbesluit drukapparatuur,
– Warenwetbesluit machines,
als aangewezen keuringsinstelling die bevoegd is tot het verrichten van in de betreffende beschikkingen onder artikel 2 opgenomen taken.
Overwegende het feit dat AIB-Vinçotte Nederland B.V. haar activiteiten voortzet onder de naam
Vinçotte Nederland B.V., met behoud van KvK-nummer en vestigingsnummer;
Overwegende dat de oorspronkelijke aanwijzing van AIB-Vinçotte Nederland B.V. onder de nieuwe
tenaamstelling Vinçotte Nederland B.V. van kracht blijven;
Besluit:

Artikel 1
In de aanwijzingsbeschikking van:
– 15 december 2014 met publicatienummer 35850,
– 12 februari 2014 met publicatienummer 3693,
– 18 juli 2016 met publicatienummer 37347,
dient AIB-Vinçotte Nederland B.V. te worden vervangen door Vinçotte Nederland B.V..

Artikel 2
1. In de aanwijzingsbeschikkingen van 15 december 2014 met publicatienummer 35850 en 12 februari
2014 met publicatienummer 3693 in artikel 1 onder e, dient:
‘AIB-Vinçotte Nederland B.V.: AIB-Vinçotte Nederland B.V., Takkebijsters 8, 4817 BL te Breda’
te worden vervangen door:
‘Vinçotte Nederland B.V.: Vinçotte Nederland B.V., Takkebijsters 8, 4817 BL te Breda, Kvk-nummer
20065811, vestigingsnummer 000017762030’
2. In de aanwijzingsbeschikking van 18 juli 2016 en nr. 37347, in artikel 1 onder d, dient:
‘AIB-Vinçotte Nederland B.V.: AIB-Vinçotte Nederland B.V., Takkebijsters 8, 4817 BL te Breda, Kvknummer 20065811, vestigingsnummer 000017762030’
te worden vervangen door:
‘Vinçotte Nederland B.V.: Vinçotte Nederland B.V., Takkebijsters 8, 4817 BL te Breda, Kvk-nummer
20065811, vestigingsnummer 000017762030’.
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Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
’s-Gravenhage, 17 oktober 2016
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
M.A. Zuurbier
Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking bezwaar worden
gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van verzending van deze beschikking een
bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de
Directeur Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische aangelegenheden, Bureau Ondersteuning, Postbus
90801, 2509 LV Den Haag.
In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom de beschikking niet juist wordt gevonden.
Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van eventuele andere op de
zaak betrekking hebbende stukken te voegen.
Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat
als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze bijlage moet een ingescande ‘natte’ handtekening
bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend,
voordat het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekst herkenning).
Deze e-mail met bijlage kan gezonden worden naar:
wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl
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