
 
 
 

Invulwijzer voor:
 

Bibob-vragenformulier
met betrekking tot vergunningen ex artikel 2.1,

eerste lid, onder a, van de Wabo

Vastgesteld op grond van artikel 30 van de Wet Bibob
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Soms is het mogelijk om naar eerder/elders verstrekte informatie te verwijzen. Zie hierover de instructie vooraan het vragenformulier. 
 
Invulwijzer
 
Vraag 1.2: 
Als u ‘ja’ heeft geantwoord, dan bent u de betrokkene zoals bedoeld in de Wet Bibob. 
 
U moet de volgende vragen beantwoorden: 

vraag 2.1 t/m 2.12 onder “Eenmanszaak – privé persoon” 
vraag 6.1 t/m 6.7 onder “Specifieke vragen bouwvergunningen” 

 
U kunt de volgende vragen overslaan: 

vraag 1.3 t/m 1.6 
vraag 3.1 t/m 3.13 onder "Vennoot - natuurlijk persoon" 
vraag 4.1 t/m 4.13 onder "Uiteindelijk zeggingschaphebbende" 
vraag 5.1 t/m 5.7 onder "Uiteindelijk leidinggevende" 

 
Vraag 1.4: 
De vennoten zijn de betrokkenen zoals bedoeld in de Wet Bibob. 
 
U moet de volgende vragen beantwoorden: 

per vennoot een exemplaar van vraag 3.1 t/m 3.13 onder “Vennoot – natuurlijk persoon” 
vraag 6.1 t/m 6.7 onder “Specifieke vragen bouwvergunningen” 

 
U kunt de volgende vragen overslaan: 

de vragen 1.5 en 1.6 
vraag 2.1 t/m 2.12 onder “Eenmanszaak – privé persoon” 
vraag 4.1 t/m 4.13 onder “Uiteindelijk zeggenschaphebbende” 
vraag 5.1 t/m 5.7 onder “Uiteindelijk leidinggevende” 

 
Vraag 1.5: 
De eerst genoemde partij is de betrokkene zoals bedoeld in de Wet Bibob. De natuurlijke personen die aandeelhouder zijn, zijn uiteindelijke
zeggenschaphebbenden. De natuurlijke personen die bestuurder zijn, zijn uiteindelijk leidinggevenden. Eventuele andere uiteindelijk
zeggenschaphebbenden en uiteindelijk leidinggevenden heeft u aangegeven. 
 
U moet de volgende vragen beantwoorden: 

vraag 1.6 
per uiteindelijk zeggenschaphebbende een exemplaar van vraag 4.1 t/m 4.13 onder “Uiteindelijk zeggenschaphebbende” 
per andere uiteindelijk leidinggevende een exemplaar van vraag 5.1 t/m 5.7 onder “Uiteindelijk leidinggevende” 
vraag 6.1 t/m 6.7 onder “Specifieke vragen bouwvergunningen” 

 
U kunt de volgende vragen overslaan: 

vraag 2.1 t/m 2.12 onder “Eenmanszaak – privé persoon” 
vraag 3.1 t/m 3.13 onder “Vennoot – natuurlijk persoon” 

 
2. Eenmanszaak – privé persoon: 
Vul vraag 2.1 t/m 2.12 alleen in als dat bij vraag 1.2 is aangegeven. 
 
3. Vennoot – natuurlijk persoon: 
Vul vraag 3.1 t/m 3.13 alleen in als dat bij vraag 1.4 is aangegeven. Vul per natuurlijke persoon die vennoot is, één exemplaar van deze
vragen in. 
 
4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende: 
Vul vraag 4.1 t/m 4.13 alleen in als dat bij vraag 1.5 is aangegeven. Vul per uiteindelijk zeggenschaphebbende één exemplaar van deze
vragen in. 
 
5. Uiteindelijk leidinggevende: 
Vul vraag 5.1 t/m 5.7 alleen in: 

als dat bij vraag 1.5 is aangegeven; en 
voor zover u ten aanzien van deze uiteindelijk leidinggevende niet ook al vraag 4.1 t/m 4.13 onder “Uiteindelijk zeggenschaphebbende”
heeft beantwoord. 

 
Vul per uiteindelijk leidinggevende één exemplaar van deze vragen in. 
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