
Informatieformulier wet Bibob 
Dit formulier bevat vragen ter beoordeling van een aanvraag om een drank- en horecavergunning, 
exploitatievergunning, omgevingsvergunning, subsidieverzoek, vastgoedtransactie of deelname aan een 
aanbesteding op grond van de Wet Bibob. 

Voor nadere informatie op dit formulier en de Wet BIBOB wordt verwezen naar de bijgevoegde toelichting. 

Naam bedrijf: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

1. Dit formulier betreft een aanvraag om (vakje aankruisen): 

een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet 

een exploitatievergunning openbare inrichting 

een exploitatievergunning speelautomatenhal 

een exploitatievergunning seksinrichting of escortbedrijf 

een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten 

een omgevingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer 

of 

een verzoek om gemeentelijke subsidie 

het sluiten van een overeenkomst betreffende een vastgoedtransactie 

de deelname aan een aanbesteding 

2. De ondernemingsvorm betreft een (vakje aankruisen): 

natuurlijk persoon/personen, ga naar vraag 3. 

rechtspersoon, ga naar vraag 4. 

3. Indien sprake is van een natuurlijk persoon: 

Naam ondernemer: 

Voornamen: 

Geboortedatum- en plaats: 

Burgerservicenummer: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Indien sprake is van meerdere ondernemers (bijv. een v.o.f.): 

Naam ondernemer 2: 

Voornamen: 



Geboortedatum- en plaats: 

Burgerservicenummer: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

4. Indien sprake is van een rechtspersoon: 

Handelsnaam rechtspersoon 

Adres bedrijf/instelling: 

Postcode en plaatsnaam: 

Telefoonnummer: 

Inschrijving Kamer van Koophandel: 

o regio: 

o nummer: 

Wie zijn de bestuurders c.q. vennoten van deze rechtspersoon: 

Naam bestuurder/vennoot: 

Voornamen: 

Geboortedatum- en plaats: 

Burgerservicenummer: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

 

Naam bestuurder/vennoot: 

Voornamen: 

Geboortedatum- en plaats: 

Burgerservicenummer: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Indien het bedrijf nog meer bestuurders of vennoten heeft, verzoeken wij deze te vermelden op een bijlage. 

5. Leidinggevende(n) 

Wie hebben een leidinggevende functie in uw bedrijf? 

Naam leidinggevende 1: 



Voornamen: 

Geboortedatum en -plaats: 

Woonadres: 

Postcode en plaatsnaam:  

Telefoonnummer? 

Naam leidinggevende 2:

Voornamen: 

Geboortedatum en -plaats: 

Woonadres: 

Postcode en plaatsnaam:  

Telefoonnummer: 

Naam leidinggevende 3:  

Voornamen: 

Geboortedatum en -plaats: 

Woonadres: 

Postcode en plaatsnaam:  

Telefoonnummer: 

Indien het bedrijf nog meer leidinggevenden heeft, verzoeken wij deze te vermelden op een bijlage. 

6. De aanvraag heeft betrekking op (vakje aankruisen):

 

 

 

 

Exploitatie van een bestaand bedrijf waarvoor nog niet eerder vergunning is aangevraagd

Exploitatie van een nieuw bedrijf

Overname van een bestaand bedrijf

Wijziging van de ondernemersvorm

Het uitvoeren van bouwactiviteiten 

Een verzoek om subsidie 

Andere omstandigheden, namelijk: 



7. Financiering

Hoe wordt het bedrijf waarvoor vergunning of subsidie wordt aangevraagd óf worden de voorgenomen 
activiteiten gefinancierd? 

a) Met eigen geld?

Ja 

Nee 

Zo ja, bewijsstukken zoals rekeningsafschriften van bank of spaarrekeningen overleggen. 

b) Wordt uw bedrijf c.q. worden de voorgenomen activiteiten gefinancierd door een
bankinstelling?

Ja 

Nee 

Zo ja, dan een kopie van de door u en de bank getekende financieringsovereenkomst overleggen. 

c) Wordt uw bedrijf gefinancierd op een andere wijze als onder a) of b) genoemd, dan hieronder
de gegevens van de financierder vermelden:

Naam en voornamen:

Geboorteplaats en -datum:

Adres:

Postcode en plaats:

Hierbij dient u een door beide partijen getekende overeenkomst van de financiering over te leggen. 

Indien sprake is van een vergunningsaanvraag voor de exploitatie van een nieuw bedrijf of een 
horecavergunning, dient u een OPENINGSBALANS en een EXPLOITATIEBEGROTING voor het eerste 
jaar te overleggen. 

Bestaande bedrijven moeten een JAARREKENING van het voorgaande jaar indienen. 

Betreft het een bouwproject, dan wordt u verzocht een financieringsplan van het project c.q. 
projectbegroting in te dienen. 

8. Bedrijfsruimte

Deze vraag dient alleen beantwoord te worden indien sprake is van een vergunningsaanvraag voor de 
exploitatie van een bedrijf in een bepaalde inrichting. 

Is het pand waarvoor u een vergunning heeft aangevraagd (vakje aankruisen)? 

uw eigendom

gehuurd 

 

Indien het pand gehuurd is, wie is dan de eigenaar van het pand? 

Wat is de maandelijkse huurprijs? 

* Hierbij een kopie van de huurovereenkomst overleggen.



9. Andere bedrijven 

Exploiteert u zelf nog andere bedrijven? 

Ja 

Nee 

Zo ja, vermeld dan hieronder naam en adres van deze bedrijven: 

Handelsnaam bedrijf: 

Rechtsvorm bedrijf: 

Adres bedrijf: 

Postcode en plaatsnaam: 

Inschrijving Kamer van Koophandel: 

o regio: 

o nummer: 

Indien u nog meer bedrijven exploiteert verzoeken wij u deze op een aparte bijlage te vermelden en een 
uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bij te voegen. 

Bent u (in loondienst) werkzaam bij andere bedrijven? 

Ja 

Nee 

Zo ja, vermeld dan hieronder naam en adres van deze bedrijven: 

Handelsnaam bedrijf: 

Rechtsvorm bedrijf: 

Adres bedrijf: 

Postcode en plaatsnaam: 

Inschrijving Kamer van Koophandel: 

o regio: 

o nummer: 

Indien u bij nog meer bedrijven werkzaam bent verzoeken wij u deze op een aparte bijlage te vermelden. 

10. Andere inkomsten 

Heeft u nog andere inkomsten dan de inkomsten als ondernemer of werknemer (als vermeld onder vraag 
9)? 

Ja 

Nee 

Zo ja, welke inkomsten zijn dat? 

 

  



  

        
  

 

 

     

       

  

    
     

  
  

 

 

 

11. Schulden 

Heeft u naast de eventuele financiering van uw bedrijf (zoals ingevuld bij vraag 7) nog andere schulden 
en/of leningen ? 

Ja 

Nee 

Zo ja, welke schulden en/of leningen zijn dat ? 

(u dient hier de schuldeiser of geldverstrekker en het bedrag van de schuld/lening te vermelden) 

12. Ondertekening 

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en weet/weten 
dat hij/zij volledig verantwoordelijk is/zijn voor de inhoud van de gegeven antwoorden. 

Ook verklaart/verklaren ondergetekende(n) op de hoogte te zijn van een mogelijke procedure ingevolge de 
Wet BIBOB. 

Plaats: 

Datum: 

Handtekening exploitant(en): 
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TOELICHTING: 

Bij dit formulier moeten de volgende bijlagen ingeleverd worden. 

 Een verklaring omtrent gedrag (VOG) van de ondernemer(s) en alle leidinggevenden. 

 De verklaring omtrent gedrag kunt u via de gemeente (zie gemeentelijke website verklaring 
omtrent gedrag) of via internet aanvragen bij de dienst Justis (www.vog-aanvraag.nl). Dit zal 
mogelijk enkele weken in beslag nemen. 

 Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de inschrijving van de 
onderneming. 

 Indien van toepassing een koop-, pacht-, of huurcontract danwel eigendomsbewijs van het 
pand. 

 Een vennootschapsakte of statuten van de besloten vennootschap (indien van toepassing) 

 Een exemplaar van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden (indien de 
leidinggevende geen ondernemer is) 

 Als het gaat om een vergunningsaanvraag voor de exploitatie van een bedrijf een 
exploitatiebegroting en openingsbalans. Voor bestaande bedrijven geldt dat de jaarrekening van 
het afgelopen jaar moet worden ingediend. 

 Als het gaat om een vergunningsaanvraag voor een bouwproject, dan moet u een 
financieringsplan van het bouwproject indienen. 

 Indien van toepassing bewijsstukken van de financiering van de onderneming. 

Indienen informatieformulier 

Dit informatieformulier, vergezeld van de bijlage(n), moet tegelijkertijd met de betreffende 
vergunningsaanvraag of het subsidieverzoek worden ingediend. 

Indien het formulier niet volledig is ingevuld of niet alle bijlagen – voor zover van toepassing – zijn 
bijgevoegd zal de vergunningsaanvraag niet in behandeling worden genomen! 

Informatie 

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek kunt u telefonisch 
contact opnemen (0543) 543 543. 

Uitgebreid informatieformulier 

Indien de verstrekte gegevens in dit informatieformulier onvoldoende duidelijkheid over de financiering 
van de onderneming geven of indien er twijfels over de integriteit van de aanvrager of diens zakelijke 
relaties bestaan, kan het bevoegde gezag de aanvrager verzoeken om een uitgebreid 
informatieformulier in te vullen. Als daarna nog steeds onduidelijkheden bestaan, kan advies 
ingewonnen worden bij Bureau BIBOB. 

http://www.vog-aanvraag.nl/
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		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Mislukt		Juiste insluiting via nesting
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Overzicht


Uit de controle blijkt dat het document mogelijk niet volledig toegankelijk is.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 2

		Goedgekeurd: 27

		Mislukt: 1




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Overgeslagen		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Mislukt		Juiste insluiting via nesting
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 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Uit de controle blijkt dat het document mogelijk niet volledig toegankelijk is.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 2

		Goedgekeurd: 27

		Mislukt: 1




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Overgeslagen		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving
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Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 2

		Goedgekeurd: 28
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Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Overgeslagen		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting
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