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Vragenlijst Wet Bibob voor vergunningen 
  
Dit formulier is onderdeel van de Bibob-toets in het kader van de Beleidsregel integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur voor vergunningen in het kader van de Wet Bibob. Dit Bibob-vragenformulier 
gaat over (aanvragen van) beschikkingen – vergunningen, ontheffingen, erkenningen en toekenningen – 
die onder de werking van de Wet Bibob vallen, met uitzondering van subsidiebeschikkingen en 
omgevingsvergunningen bouw ex artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo. Hieronder gebruiken wij 
het woord ‘vergunning’, ook als sprake is van een andere beschikking. 
 
Dit formulier is in overeenstemming met de ministeriële Regeling Bibob-formulieren (24 juni 2013, nr. 
398136). 
 
Instructie 
Dit vragenformulier is op grond van artikel 30 van de Wet Bibob vastgesteld door de Minister van Justitie 
en Veiligheid. Op basis van dit formulier kunnen rechtspersonen met een overheidstaak een beoordeling 
op grond van de Wet Bibob (laten) uitvoeren.  
 
Consequenties gebrekkig invullen 
Dit Bibob-vragenformulier moet u volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen en met de juiste bijlagen 
inleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, kan dat onder andere de volgende 
gevolgen hebben: 
 Een vergunningaanvraag kan buiten behandeling worden gelaten. 
 Een verleende vergunning kan worden ingetrokken. 

 
Bovendien is het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie (valsheid in geschrifte) strafbaar in de zin 
van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Dit kan ook tot weigering en/of intrekking van de 
vergunning leiden. 
 
Verwijzen 
Het kan voorkomen dat in dit formulier wordt gevraagd naar informatie die u al heeft gegeven. In die 
gevallen kunt u bij de beantwoording verwijzen naar: 
 De beantwoording van andere vragen uit dit formulier. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: 

‘Zie vraag 4.’ 
 De bewijsstukken en documenten die u bij de beantwoording van de vragen verstrekt. Geef dan 

bijvoorbeeld het volgende aan: ‘Zie de koopovereenkomst van 1 januari 2019.’ 
 Documenten die u eerder in de onderhavige procedure heeft verstrekt. Geef dan bijvoorbeeld het 

volgende aan: ‘Zie de vergunningaanvraag van 1 januari 2018.’ 
 
Voor zover u de vragen uit dit formulier met deze verwijzingen volledig kunt beantwoorden, hoeft u 
verder niets in te vullen. Houd er wel rekening mee dat de actuele situatie veranderd kan zijn ten 
opzichte van wat eerder aangegeven/vastgelegd is. 
 
Informatie overgelegd in eerdere procedures 
Het kan voorkomen dat u in een andere procedure bij de onderhavige rechtspersoon met een 
overheidstaak al documenten of gegevens heeft gegeven die nu opnieuw worden opgevraagd. Als deze 
documenten en gegevens niet zijn veranderd en de rechtspersoon met een overheidstaak die informatie 
nog heeft, is het niet nodig om die opnieuw te geven. Overleg met de rechtspersoon met een 
overheidstaak welke informatie u nog wel en niet meer hoeft te geven. 
 
Uw antwoord past niet op het formulier 
Het kan voorkomen dat uw antwoord niet past in de antwoordruimte bij de desbetreffende vraag. U kunt 
de gevraagde gegevens dan vermelden op een bijlage die u bij dit formulier voegt en hiernaar verwijzen 
in het aanvraagformulier.  
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1. Vergunning
A. Waarvoor vraagt u een
vergunning aan?

o Alcoholwet

o Exploitatievergunning openbare inrichting

o Speelautomatenhal exploitatie openbare inrichting

o Seksinrichting

o Prostitutiebedrijf

o Escortbemiddeling

o Anders, namelijk: ………………………………………… 

B. Welke situatie is op u van
toepassing?

o Nieuwe vergunning voor een:
o Nieuw bedrijf
o Bestaand bedrijf, die nog niet open is
o Bestaand bedrijf, die open is

o Verlenging van een bestaande vergunning

Voeg de volgende bijlage(n) toe: 
Bij een nieuwe vergunning: 

 Ondernemingsplan
 Openingsbalans, aanvangsbegroting, investerings- en financieringsbegroting (voor zover niet opgenomen in

het ondernemingsplan)
 Organogram ingeval van een BV (indien aanwezig)
 Aandeelhoudersregister bij een BV
 Vennootschapsakte bij een VOF of CV (indien aanwezig)

Bij een verlenging van een vergunning: 
 De jaarrekeningen van de laatste twee (2) jaar
 Winst- en verliesrekeningen met toelichting van de laatste twee (2) boekjaren
 Balansen met toelichting van de laatste twee (2) boekjaren
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2. Ondernemingsvorm
A. Vul hiernaast de gegevens
van uw onderneming in

o Eenmanszaak

o Vennootschap onder firma (VOF)

o Commanditaire vennootschap (CV)

o Maatschap

o Coöperatie

o Besloten Vennootschap (BV)

o Naamloze Vennootschap (NV)

o Vereniging

o Stichting

o Onderlinge waarborgmaatschappij

o Buitenlandse rechtspersoon, namelijk:……………………. 

o Anders, namelijk;……………………………………………... 

Statutaire naam en 
vestigingsplaats (zoals op de akte
van oprichting) …………………………………………………………………………….. 
Handelsnamen …………………………………………………………………………….. 
KVK-nummer …………………………………………………………………………….. 
Adres hoofdvestiging …………………………………………………………………………….. 
Postcode en plaats …………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer …………………………………………………………………………….. 
E-mail …………………………………………………………………………….. 

Vul de volgende bijlage in: 
 Bijlage 1 “vennoten, bestuurders, aandeelhouders en gevolmachtigden (niet van toepassing bij een

eenmanszaak)
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B. Welke situatie is op u van
toepassing?

o U heeft de afgelopen 12 maanden geen Bibob-formulier
ingeleverd bij de gemeente Dronten.

Ga door naar vraag 4 en voeg de volgende bijlage(n) toe: 
 Aandeelhoudersregister in geval van een BV (voor zover niet aangeleverd bij vraag 1)
 Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV (voor zover niet aangeleverd bij vraag 1)
 Organogram in geval van een BV (voor zover niet aangeleverd bij vraag 1)

o U heeft de afgelopen 12 maanden wel een Bibob-formulier
ingeleverd bij de gemeente Dronten, maar er zijn geen
wijzigingen van vennoten, bestuurders, aandeelhouders en
of rechtsvorm van de onderneming.

o U heeft de afgelopen 12 maanden wel een Bibob-formulier
ingeleverd bij de gemeente Dronten en er zijn wel
wijzigingen van vennoten, bestuurders, aandeelhouders en
of rechtsvorm van de onderneming. Kruis hieronder de
gewijzigde onderdelen aan:

o Vennoten
o Bestuurders
o Aandeelhouders
o Rechtsvorm

Beantwoord de vragen 4, 5 en 6 alleen voor wat betreft de onderdelen die gewijzigd zijn en voeg de 
volgende bijlage(n) toe (voor zover niet toegevoegd bij vraag 1) 

 Aandeelhoudersregister in geval van een BV (voor zover niet aangeleverd bij vraag 1)
 Vennootschapsakte in geval van een VOF of CV (voor zover niet aangeleverd bij vraag 1)
 Organogram in geval van een BV (voor zover niet aangeleverd bij vraag 1)

o U heeft de afgelopen 12 maanden wel een Bibob-formulier
ingeleverd bij een andere gemeente.
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3. Gegevens aanvrager  
Het aanvraagformulier dient ingevuld te worden door degene die voor de onderneming staat ingeschreven 
in de Kamer van Koophandel. Wordt de aanvraag door u ingevuld, maar staat u niet voor de onderneming 
ingeschreven in de Kamer van Koophandel? Voeg dan een machtiging toe.  

Achternaam …………………………………………………………………………………… 

Voornamen …………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum …………………………………………………………………………………… 
Straat en huisnummer …………………………………………………………………………………… 
Postcode en plaats …………………………………………………………………………………… 
Burgerservicenummer (BSN) …………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer …………………………………………………………………………………… 
E-mail …………………………………………………………………………………… 
 
Voeg de volgende bijlage(n) toe:  
 Kopie verblijfsvergunning (indien van toepassing) 
 Eventueel een machtigingsformulier, als de aanvraag wordt ingevuld door een persoon die niet voor de 

onderneming staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel.  
 
 
4. Gegevens betrokkenen bij uw onderneming 
Bent u of de bestuurders en/of 
vennoten in de afgelopen vijf jaar: 
 Veroordeeld 
 Een schikking aangegaan met het 

Openbaar Ministerie  
 Anderszins als verdachte 

aangemerkt 
 Een (gemeentelijke) 

bestuurlijke/fiscale boete opgelegd 
 Een (gemeentelijk) 

handhavingsbesluit opgelegd (last 
onder dwangsom etc.) 

 Een vergunning geweigerd of 
ingetrokken in de gemeente 
Dronten of een andere gemeente? 

 

o Ja, vul de onderstaande gegevens in en voeg de 
gevraagde bijlage(n) toe 

o Nee 
 

1. Naam      Datum Strafbaar feit/bestuurlijke sanctie   
…………………………………………. ……………… …………………………………………………………. 
2. Naam      Datum Strafbaar feit/bestuurlijke sanctie     
…………………………………………. ……………… …………………………………………………………. 
3. Naam      Datum Strafbaar feit/bestuurlijke sanctie     
…………………………………………. ……………… …………………………………………………………. 
 

Voeg de volgende bijlage(n) toe: 
 Behorende besluiten bij bovengenoemde bestuurlijke sancties  
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5. Betrokkenheid bij andere onderneming 
Wanneer u of de bestuurders en/of vennoten ook betrokken zijn in andere ondernemingen, vult u 
hieronder de naam en onderneming in. 
 
1. Naam Onderneming  
………………………………………… …………………………………………………………………………… 
2. Naam Onderneming  
………………………………………… …………………………………………………………………………… 
3. Naam Onderneming  
………………………………………… …………………………………………………………………………… 
4. Naam Onderneming  
………………………………………… …………………………………………………………………………… 
5. Naam Onderneming  
………………………………………… …………………………………………………………………………… 
 
 
6. Andere besluiten 
A. Is in de afgelopen vijf jaar een 
vergunning voor een onder vraag 
1A genoemde onderneming of 
bouwactiviteit aan de 
bestuurders, aandeelhouders of 
vennoten van de onderneming 
geweigerd of ingetrokken? In de 
gemeente Dronten of een andere 
gemeente.   
 

o Ja, voeg onderstaande tabel in en voeg gevraagde 
bijlage(n) toe. 

o Nee 
 

1. Gemeente Onderneming  
…………………………………………. …………………………………………………………………………… 
2. Gemeente Onderneming  
…………………………………………. …………………………………………………………………………… 
3. Gemeente Onderneming  
…………………………………………. …………………………………………………………………………… 
4. Gemeente Onderneming  
…………………………………………. …………………………………………………………………………… 
5. Gemeente Onderneming  
…………………………………………. …………………………………………………………………………… 
 
Voeg de volgende bijlage(n) toe: 
 Behorende besluiten behorende bij bovengenoemde feiten  
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B. Is de afgelopen vijf jaar een 
door de bestuurders, 
aandeelhouders of vennoten 
geëxploiteerde onderneming 
en/of pand of erf in hun eigendom 
op last van de burgemeester 
gesloten? In Dronten of een 
andere gemeente  
 

o Ja, voeg onderstaande tabel in en voeg gevraagde 
bijlagen toe. 

o Nee 
 

1. Gemeente Onderneming  
…………………………………………. …………………………………………………………………………… 
2. Gemeente Onderneming  
…………………………………………. …………………………………………………………………………… 
3. Gemeente Onderneming  
…………………………………………. …………………………………………………………………………… 
4. Gemeente Onderneming  
…………………………………………. …………………………………………………………………………… 
5. Gemeente Onderneming  
…………………………………………. …………………………………………………………………………… 
 
Voeg de volgende bijlage(n) toe: 
 Behorende besluiten behorende bij bovengenoemde feiten  

 
7. Financiering 
A. Heeft u de afgelopen drie (3) jaar 
inkomsten genoten?  o Ja, als zelfstandig ondernemer 

o Ja, in loondienst 

o Ja, via een uitkering, nl;………………………………….. 

o Ja, anders;…………………………………………………. 

o Nee 
 
Voeg de volgende bijlage(n) toe: 
 Documenten waaruit de inkomsten van de laatste drie (3) jaar blijken zoals jaarstukken, belastingaangiftes, 

jaaropgaves, alsmede de laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie.   
 
B. Beschikte u de afgelopen drie 
(3) jaar over eigen vermogen?  
(Zoals loon, winst uit onderneming, 
huurinkomsten, winst uit beleggingen, 
schenking, rekeningcourant e.d.)  

o Ja 

o Nee 

 
Voeg de volgende bijlage(n) toe: 
 Documenten waaruit de bezittingen blijken (rekeningoverzichten spaartegoeden, belastingaangiftes, aandelen 

e.d.) 
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C. Heeft u op dit moment 
openstaande schulden?   

o Ja, voeg onderstaande tabel in en voeg gevraagde bijlagen 
toe. 

o Nee 
 

1. Schuldeiser Bedrag  
……………………………………….. €…………………………………………………………………………….. 
2. Schuldeiser Bedrag  
……………………………………….. €…………………………………………………………………………….. 
3. Schuldeiser Bedrag  
……………………………………….. €…………………………………………………………………………….. 
4. Schuldeiser Bedrag 
……………………………………….. €…………………………………………………………………………….. 
5. Schuldeiser Bedrag  
……………………………………….. €…………………………………………………………………………….. 
 
Voeg de volgende bijlage(n) toe: 
 Documenten waaruit de schulden blijken (schuldovereenkomst, terugbetalingsregeling, belastingaangiftes e.d.).  

 
D. Wordt de onderneming 
gefinancierd met eigen 
vermogen? 

o Ja; €………………………………………………………………. 

o Nee 
 
Voeg de volgende bijlage(n) toe: 
 Documenten waaruit omvang van het eigen vermogen en de wijze van verkrijgen van het eigen vermogen blijkt 

(overzicht bankrekening e.d.) 
 
E. Wordt de onderneming 
gefinancierd met vreemd 
vermogen? 

o Ja, vul onderstaande tabel in en voeg de gevraagde 
bijlagen toe. 

o Nee 
 

1. Naam financier Bedrag  
……………………………………….. €…………………………………………………………………………….. 
2. Naam financier Bedrag  
……………………………………….. €…………………………………………………………………………….. 
3. Naam financier Bedrag  
……………………………………….. €…………………………………………………………………………….. 
4. Naam financier Bedrag 
……………………………………….. €…………………………………………………………………………….. 
5. Naam financier Bedrag  
……………………………………….. €…………………………………………………………………………….. 
 
 

Voeg de volgende bijlage(n) toe: 
 Documenten waaruit de financiering met vreemd vermogen blijkt (zoals financieringsovereenkomsten waaruit de 

terugbetalingsregeling, gestelde zekerheden e.d. blijken)  

 
  



Pagina 9 van 12 
 

8. Vestiging en inventaris 
A. Vraagt u deze vergunning aan 
na een overname van de 
onderneming?  

o Ja, vul onderstaande gegevens in en voeg de gevraagde 
bijlage(n) toe. 

o Nee 
Naam over te nemen bedrijf ……………………………………………………………………………. 
Naam vorige eigenaar ……………………………………………………………………………. 
Overname som (goodwill) €…………………………………………………………………………... 
 
Voeg de volgende bijlage(n) toe: 

 Een kopie van de overname overeenkomst, bijv. een koopovereenkomst van de onderneming 
 Een kopie van betalingsbewijs van de overname 

 
B. Wordt het pand waarin de 
onderneming gevestigd is 
gehuurd of is er een andere 
gebruiksovereenkomst?   

o Huur, vul onderstaande gegevens in en voeg de 
gevraagde bijlage(n) toe. 

o Andere gebruiksovereenkomst, (vul ook onderstaande 
gegevens in en voeg de gevraagde bijlage(n) toe) 
namelijk;…………………………………………………………  

o Nee 
Naam eigenaar pand ……………………………………………………………………………. 
Huur/gebruikskosten per maand  €…………………………………………………………………………... 
 
Voeg de volgende bijlage(n) toe: 

 Huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst met de eigenaar van het pand 
 
C. Is het pand waarin de 
onderneming is gevestigd 
(deels) uw eigendom?    

o Ja, vul onderstaande gegevens in en voeg de gevraagde 
bijlagen toe. 

o Nee 
Aankoopbedrag €…………………………………………………………………………... 
Wijze van financiering ……………………………………………………………………………. 
 
Voeg de volgende bijlage(n) toe: 

 Een kopie van de koopakte van het pand  
 Een kopie van hypotheekakte of leenovereenkomst (indien van toepassing) 

 
D. Is de inventaris van de 
onderneming (deels) uw 
eigendom?     

o Ja, vul onderstaande gegevens in en voeg de gevraagde 
bijlagen toe. 

o Nee 
Aankoopbedrag €…………………………………………………………………………... 
Wijze van financiering ……………………………………………………………………………. 
 
Voeg de volgende bijlage(n) toe: 

 Een kopie van de koopovereenkomst 
 Een inventarislijst 
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E. Is de inventaris van de
onderneming (deels) gepacht of
gehuurd?

o Ja, vul onderstaande gegevens in en voeg de gevraagde
bijlagen toe.

o Nee
Naam verpachter/verhuurder ……………………………………………………………………………. 
Bedrag per maand €…………………………………………………………………………... 

Voeg de volgende bijlage(n) toe: 
 Een kopie van de pacht of huurovereenkomst
 Een inventarislijst (voor zover nog niet aangeleverd bij 7E)

9. Ondertekening contractpartij/gemachtigde
Met ondertekening verklaar ik bovenstaand formulier naar waarheid te hebben ingevuld

Naam …………………………………………………….…………………………. 

Datum …………………………………………………….…………………………. 

Handtekening 

Voeg de volgende bijlage(n) toe: 
 Ondertekend u dit formulier als gemachtigde? Voeg dan een schriftelijk bewijs van machtiging toe.

NB1: U moet dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld inleveren of opsturen. Als u dit niet doet, of 
als u weigert gegevens te verstrekken heeft dat gevolgen voor uw aanvraag. De gemeente kan uw 
aanvraag bijvoorbeeld niet in behandeling nemen.  

Opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie is strafbaar, net als het opzettelijk weglaten van informatie 
(artikel 227a en 227b Wetboek van Strafrecht). De gemeente kan uw vergunning in dat geval weigeren 
of intrekken (artikel 3 lid zes Wet Bibob) 

NB2: Controleer of u alle gevraagde bijlagen ook zijn toegevoegd! 

NB3: De gemeente Dronten kan, nadat u dit formulier heeft ingeleverd, aanvullende gegevens van u 
vragen. (Artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht)  
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Bijlage 1 vennoten, bestuurders, aandeelhouders en gevolmachtigden van uw 
onderneming 

I 

Type  Vennoot  Bestuurder  Aandeelhouder  Gevolmachtigde

Achternaam ……………………………………………………………………………... 

Voornamen ……………………………………………………………………………... 

Burgerservicenummer (BSN) ……………………………………………………………………………... 

Straat en huisnummer ……………………………………………………………………………... 

Postcode en plaats ……………………………………………………………………………... 

Telefoonnummer ……………………………………………………………………………... 

E-mail ……………………………………………………………………………... 
II 

Type  

Achternaam ……………………………………………………………………………... 

Voornamen ……………………………………………………………………………... 

Burgerservicenummer (BSN) ……………………………………………………………………………... 

Straat en huisnummer ……………………………………………………………………………... 

Postcode en plaats ……………………………………………………………………………... 

Telefoonnummer ……………………………………………………………………………... 

E-mail ……………………………………………………………………………... 
III 

Type  

Achternaam ……………………………………………………………………………... 

Voornamen ……………………………………………………………………………... 

Burgerservicenummer (BSN) ……………………………………………………………………………... 

Straat en huisnummer ……………………………………………………………………………... 

Postcode en plaats ……………………………………………………………………………... 

Telefoonnummer ……………………………………………………………………………... 

E-mail ……………………………………………………………………………... 
IV 

Type  

Achternaam ……………………………………………………………………………... 

Voornamen ……………………………………………………………………………... 

Burgerservicenummer (BSN) ……………………………………………………………………………... 

Straat en huisnummer ……………………………………………………………………………... 

Postcode en plaats ……………………………………………………………………………... 

Telefoonnummer ……………………………………………………………………………... 

E-mail ……………………………………………………………………………... 

Vennoot  Bestuurder  Aandeelhouder  Gevolmachtigde

Vennoot  Bestuurder  Aandeelhouder  Gevolmachtigde

Vennoot  Bestuurder  Aandeelhouder  GevolmachtigdeVennoot  Bestuurder  Aandeelhouder  Gevolmachtigde
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V 

Type  

Achternaam ……………………………………………………………………………... 

Voornamen ……………………………………………………………………………... 

Burgerservicenummer (BSN) ……………………………………………………………………………... 

Straat en huisnummer ……………………………………………………………………………... 

Postcode en plaats ……………………………………………………………………………... 

Telefoonnummer ……………………………………………………………………………... 

E-mail ……………………………………………………………………………... 
VI 

Type  

Achternaam ……………………………………………………………………………... 

Voornamen ……………………………………………………………………………... 

Burgerservicenummer (BSN) ……………………………………………………………………………... 

Straat en huisnummer ……………………………………………………………………………... 

Postcode en plaats ……………………………………………………………………………... 

Telefoonnummer ……………………………………………………………………………... 

E-mail ……………………………………………………………………………... 
VII 

Type  

Achternaam ……………………………………………………………………………... 

Voornamen ……………………………………………………………………………... 

Burgerservicenummer (BSN) ……………………………………………………………………………... 

Straat en huisnummer ……………………………………………………………………………... 

Postcode en plaats ……………………………………………………………………………... 

Telefoonnummer ……………………………………………………………………………... 

E-mail ……………………………………………………………………………... 
VIII 

Type  

Achternaam ……………………………………………………………………………... 

Voornamen ……………………………………………………………………………... 

Burgerservicenummer (BSN) ……………………………………………………………………………... 

Straat en huisnummer ……………………………………………………………………………... 

Postcode en plaats ……………………………………………………………………………... 

Telefoonnummer ……………………………………………………………………………... 

E-mail ……………………………………………………………………………... 

Vennoot  Bestuurder  Aandeelhouder  Gevolmachtigde

Vennoot  Bestuurder  Aandeelhouder  Gevolmachtigde

Vennoot  Bestuurder  Aandeelhouder  Gevolmachtigde

Vennoot  Bestuurder  Aandeelhouder  Gevolmachtigde
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