Vragenformulier Wet Bibob Aanvrager Natuurlijk Persoon
1. Gegevens aanvrager:
Voornamen:
Achternaam: (Meisjes of jongensnaam)
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Woonadres:
Postcode:
Plaats:
BSN:
2. Gegevens partner:
Voornamen:
Achternaam: (Meisjes of jongensnaam)
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Woonadres:
Postcode:
Plaats:
BSN:
3. Was de aanvrager de 12 maanden voorafgaand aan de datum ondertekening van dit formulier in
loondienst werkzaam?
0 Ja

0 Nee

Indien ja, de gegevens van uw werkgever vermelden op de bijlage.
4. Is de aanvrager betrokken of betrokken geweest in de vijf jaren voorafgaand aan de datum
ondertekening van dit formulier bij (andere) rechtspersonen zoals NV/BV, Stichting, Coöperatieve
Vereniging of een rechtspersoon naar buitenlands recht als bestuurder, houder van 5% of meer
van de aandelen, commissaris, ge(vol)machtigde, procuratiehouder of beheerder hier te lande?
0 Ja

0 Nee

Indien ja, dan kunt u de gegevens hiervan aangeven op bijlage.
5. Heeft de aanvrager in de vijf jaren voorafgaand aan de datum ondertekening van dit formulier een
onderneming gedreven in de vorm van een eenmanszaak, vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap (zowel als beherend vennoot of als commanditair vennoot)?.
0 Ja

0 Nee

Zo ja, dan kunt de gegevens hiervan aangeven op de bijlage.
6. Heeft u in de vijf jaar voorafgaand aan het invullen van dit formulier uitstel van betaling gehad,
bent u in die periode in staat van faillissement verklaard geweest of maakt u thans gebruik of heeft
u gebruik gemaakt in die periode van een schuldsaneringsregeling?
0 Ja

0 Nee

Zo ja, dan de gegevens van het rechtscollege en datum waarop de uitspraak werd gedaan hier
vermelden: Rechtscollege te:
Datum:
.

7. Heeft een van de ondernemingen genoemd in de vragen 4 en/of 5 in de vijf jaar voorafgaand aan
het invullen van dit formulier uitstel van betaling gehad of werd een van die ondernemingen in
staat van faillissement verklaard.
0 Ja

0 Nee

Zo ja, dan de gegevens van het rechtscollege en datum waarop de uitspraak werd gedaan
vermelden op respectievelijk bijlage bij vraag 4 of 5.
8. Heeft u of uw partner opeisbare schulden aan de belastingdienst?
0 Ja

0 Nee

Graag een verklaring van de belastingdienst overleggen.
9. Heeft een van de ondernemingen genoemd in de vragen 4 en/of 5 opeisbare schulden aan de
belastingdienst?
0 Ja

0 Nee

Graag een verklaring van de belastingdienst overleggen voor elke onderneming.
10. Hoe wordt de onderneming waarvoor de beschikking wordt gevraagd gefinancierd?
a) Met eigen geld?
0 Ja

0 Nee

Zo ja, bewijsstukken zoals rekeningsafschriften van bank of spaarrekeningen overleggen
alsmede de belastingaangifte over het voorgaande belastingjaar.
b) Wordt u gefinancierd door een bankinstelling?
0 Ja

0 Nee

Zo ja, dan een door de bank of notaris een gewaarmerkte kopie van de door u en de bank
getekende financieringsovereenkomst overleggen.
c)

Wordt u gefinancierd op een wijze niet onder a) of b) genoemd dan hieronder de gegevens
van de financier vermelden:
Naam:
Voornamen:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
BSN:

of:
Naam bedrijf:
Correspondentieadres:
Postcode:
Plaats:
Feitelijk vestigingsadres:
Postcode:
Plaats:
BSN:
Hierbij overleggen een door een beide partijen getekende overeenkomst van de financiering
en een verklaring van een notaris dat hij de op het contract gestelde handtekeningen heeft
geverifieerd.
11. Heeft u in het verleden al eens eerder een vergunning van welke aard ook aangevraagd bij enige
overheidsinstantie?
0 Ja

0 Nee

Zo ja, om wat voor soort vergunning ging het toen?
Bij welke instantie aangevraagd:
Kopie van deze vergunning bijvoegen

Datum:

12. Is u ooit een vergunning geweigerd of onder bezwarende voorwaarden verstrekt? Zo ja, om wat
voor soort vergunning ging het toen?
Bij welke instantie aangevraagd:
Datum:
Kopie van deze vergunning of weigering bijvoegen.

13. Wordt u voor deze aanvraag begeleidt door een adviseur?
Naam:
Voorletters:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Indien dit gebeurt op grond van een bedrijfsmatig handelen:
Naam onderneming:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te:
onder nummer:
BSN:
14. Heeft u als aanvrager dit formulier zelf ingevuld?
0 Ja
0 Nee
Zo nee, hieronder vermelden wie dit formulier heeft ingevuld?
Naam:
Adres:
Postcode:

Voorletters:

Plaats:
Indien dit gebeurt op grond van een bedrijfsmatig handelen:
Naam onderneming:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te:
onder nummer:
BSN:
Verklaring:
De ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, danwel dat degene die dit
formulier namens hem of haar heeft ingevuld, dit op instructie van de aanvrager heeft gedaan en
dat ondergetekende/aanvrager weet dat hij/zij volledig verantwoordelijk is voor de inhoud van de
gegeven antwoorden.
Plaats:
Handtekening aanvrager:

Datum:

Indien blijkt dat dit formulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, zal dit
worden gemeld aan het bestuursorgaan waar u dit formulier heeft ingeleverd en zal door het
bestuursorgaan aangifte worden gedaan van valsheid in geschrifte (art. 225 van Wetboek van
Strafrecht). Het kan ook leiden tot intrekking van een reeds verleende vergunning het stopzetten en
eventueel terugvorderen van een verleende subsidie of de ontbinding van een overeenkomst met
het bestuursorgaan.

