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WET BIBOB EN AANBESTEDINGEN
Vul dit formulier eerst in op de computer. Daarna het formulier printen, ondertekenen en opsturen.

Schrijft u zich in op een aanbesteding? Dan is de Bibob-toets hier een onderdeel van. Voor een goede beoordeling moeten de

gemaakt. De gemeente zorgt er zo voor dat alleen opdrachten worden verstrekt aan (rechts)personen die van onbesproken 
gedrag zijn.

Het ingevulde formulier en de benodigde documenten levert u in bij de afdeling Inkoop & Subsidies van de gemeente. 
Meer informatie over de Wet Bibob vindt u op de website van uw gemeente. Dit formulier is gebaseerd op de ministeriële 
Regeling-Bibob formulieren (24 juni 2013, nr. 398136).

U moet dit formulier volledig en naar waarheid invullen en met de juiste bijlagen (zie de tekst in het rood) opsturen. Als u dit niet doet

De gemeente kan in dat geval uw inschrijving ter zijde leggen (artikel 3, zesde lid, Wet Bibob) en zal overwegen aangifte te doen.

1. ALGEMEEN

A. Om welke aanbesteding gaat het?

B. Hoe schrijft u zich in?

Als natuurlijk persoon 
Als onderneming

Naam
Naam 

2. SAMENLOOP

Loopt deze inschrijving samen met een andere vergunningaanvraag, subsidieaanvraag of gemeentelijke vastgoedtransactie?
(Bijv. u vraagt tegelijkertijd ook een omgevingsvergunning bouw aan)

       Nee        Ja bij afdeling

Vergunning kenmerk/aanvraagdatum

Subsidie kenmerk/aanvraagdatum

Gemeentelijke vastgoedtransctie kenmerk/aanvraagdatum

Altijd aanleveren:
* OprichtingsVennootschapsakte (bij een VOF, CV, BV, Stichting of Vereniging)
* Recent uittreksel van de KvK
* Aandeelhoudersregister (bij een BV)
* Organogram van de bedrijfsstructuur met vermelding van de uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners)
* Aangiften inkomstenbelasting van de aanvrager over de afgelopen drie jaren
* Een meerjarige investerings- en financieringsbegroting
* Een verklaring betalingsgedrag belastingdienst
Bij een nieuwe onderneming:
* Een ondernemingsplan
* Een openingsbalans
Bij een bestaande onderneming:
* De jaarrekeningen van de drie boekjaren voorafgaande aan de aanvraag
* De kolommenbalans over de periode vanaf de einddatum van de laatste jaarrekening tot het moment dat de aanvraag wordt gedaan
* Aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van de aanvrager over de afgelopen drie jaren
* Aangiften omzetbelasting over de afgelopen zes kwartalen
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Vergunning bij afdeling kenmerk/adres

Subsidie bij afdeling kenmerk/adres

Gemeentelijke vastgoedtransctie kenmerk/adres

B. Bent u, uw onderneming en/of de op de (eerder ingeleverde) bijlage genoemde personen in de afgelopen vijf jaar in 
Nederland of in het buitenland:

• in aanraking geweest met politie/justitie, waaronder tenminste valt:
- door een rechter veroordeeld (herroepelijk dan wel onherroepelijk)
- een (voorstel tot) schikking ontvangen, zoals een OM-transactie (bijv. een geldboete en/of een werkstraf)
- als verdachte aangemerkt (in lopende en/of afgedane strafzaken)

• 
• bestuurlijk beboet (bijv. een boete van een gemeente, Omgevingsdienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, etc.)?

Schikking:

transactievoorstel. Als de verdachte akkoord gaat met het voorstel, hoeft deze niet meer voor de rechter te verschijnen.
Herroepelijk veroordeeld: het vonnis kan nog herroepen worden / er kan nog hoger beroep worden ingesteld / er loopt een hoger beroep.
Onherroepelijk veroordeeld: het vonnis staat vast, er kan geen hoger beroep meer worden ingesteld.

       Nee        Ja, de volgende (rechts)personen:

1. naam datum

2. naam datum

3. naam datum

4. naam datum

5. naam datum

4. ANDERE BESLUITEN

Is in de afgelopen vijf jaar van u, uw onderneming en/of de op de bijlage genoemde personen in Nederland of in het buitenland:

een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd?

        Nee         Ja, reden

een opdracht niet gegund om integriteitsredenen, dan wel om voornoemde reden de overeenkomst ontbonden? 

        Nee         Ja, reden

• 

een handhavingsbesluit opgelegd (besluit van de (gemeentelijke) overheid, bijv. een last onder dwangsom?

        Nee         Ja, reden

een onderneming/pand/erf op last van op last van een burgemeester gesloten?

        Nee         Ja, reden

Vul de gegevens van de huidige bestuurders, aandeelhouders, vennoten, gemachtigden, gevolmachtigden en maten in op de bijlage, tenzij u:

in de afgelopen twaalf maanden een Bibob-formulier bij de Gemeente heeft ingeleverd en de hierboven genoemde 
personen en/of rechtsvorm van uw onderneming niet zijn gewijzigd. Geef de afdeling aan waarbij u de afgelopen twaalf 
maanden een Bibob formulier heeft ingeleverd en geef het adres waarop de aanvraag betrekking heeft:

A. Welke (rechts)personen zijn bij de onderneming betrokken als:

3. GEGEVENS BETROKKENEN BIJ UW ONDERNEMING

• Bestuurder • Aandeelhouder • Vennoot • Gemachtigde • Gevolmachtigde • Maat
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5. FINANCIERING

"��8PSEU�EF�VJUWPFSJOH�WBO�EF�PQESBDIU�	NFEF
�HFƋOBODJFSE�NFU�FJHFO�WFSNPHFO 
	&JHFO�WFSNPHFO�JT�HFME�EBU�OJFU�HFMFFOE�JT�CJK�BOEFSFO�NBBS�WBO�V[FMG�JT


        Nee, ga door naar C         Ja, bedrag €

Geef aan hoe u dit eigen vermogen heeft verkregen

0WFSMFH�CFXJKTTUVLLFO�XBBSVJU�EF�CSPO�FO�PNWBOH�WBO�EJU�WFSNPHFO�CMJKLU��#JKWPPSCFFME�
• MPPO�VJU�BSCFJE��KBBSPQHBWFO�BBOTMBHFO�JOLPNTUFOCFMBTUJOH�MPPOTUSPLFO�WBO�IFU�BGHFMPQen half jaar
• VJU�TQBBSUFHPFEFO��BBOHJGUFO�JOLPNTUFOCFMBTUJOH�SFDFOU�SFLFOJOHPWFS[JDIU�XBBSVJU�IFU�TBMEP�CMJKLU
• XJOTU�VJU�FFO�POEFSOFNJOH��EF�KBBSSFLFOJOHFO�WBO�EF�ESJF�CPFLKBSFO�WPPSBGHBBOEF�BBO�EF�BBOWSBBH�LXBSUBBMPWFS[JDIUFO�

aanslagen omzetbelasting van het afgelopen jaar, aanslagen inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaren
• VJU�FSGFOJT��OPUBSJªMF�BLUF�SFLFOJOHBGTDISJGUFO
• TDIFOLJOH��CFXJKT�CFMBTUJOHEJFOTU��SFLFOJOHBGTDISJGUFO
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       Nee �������+B�EF�WPMHFOEF�	SFDIUT
QFSTPOFO�

���/BBN�ƋOBODJFS BSN / KvK-nummer Bedrag   €

"ESFT Geboortedatum en plaats

���/BBN�ƋOBODJFS BSN / KvK-nummer Bedrag   €

"ESFT Geboortedatum en plaats

���/BBN�ƋOBODJFS BSN / KvK-nummer Bedrag   €

"ESFT Geboortedatum en plaats

���/BBN�ƋOBODJFS BSN / KvK-nummer Bedrag   €

"ESFT Geboortedatum en plaats

#��8PSEU�EF�VJUWPFSJOH�WBO�EF�PQESBDIU�	NFEF
�HFƋOBODFFSE�NFU�WSFFNE�WFSNPHFO 
	7SFFNE�WFSNPHFO�JT�HFME�EBU�V�WPPS�FFO�CFQBBMEF�QFSJPEF�MFFOU�WBO�EFSEFO��CJKW��WBO�GBNJMJF�WSJFOEFO�PG�WBO�FFO�CBOL


0WFSMFH�CFXJKTTUVLLFO�XBBSVJU�EF�CSPO�FO�PNWBOH�WBO�EJU�WFSNPHFO�CMJKLU��
• 1FS�ƋOBODJFSJOH�HBSBOUTUFMMJOH�FFO�ƋOBODJªMF�PWFSFFOLPNTU��	*OEJFO�TQSBLF�JT�WBO�FFO�MFOJOH�FFO�EPPS�CFJEF�QBSUJKFO�POEFSUFLFOEF�

PWFSFFOLPNTU�IJFSWBO�PWFSMFHHFO��*OEJFO�EF[F�MFOJOH�XPSEU�WFSTUSFLU�EPPS�FFO�CBOL�EBO�FFO�LPQJF�WBO�EF[F�MFFOPWFSFFOLPNTU�
WFSTUSFLLFO�EJF�WPPS[JFO�JT�WBO�FFO�PSJHJOFMF�TUFNQFM�FO�IBOEUFLFOJOH�WBO�EF�CBOL
�

• 1FS�ƋOBODJFSJOH�CFXJKTTUVLLFO�XBBSVJU�CMJKLU�EBU��IFU�HFMFFOEF�CFESBH�EBBEXFSLFMJKL�JT�WFSTUSFLU�BBO�V�EPPS�EF�ƋOBODJFS�	CJKW��
SFLFOJOHBGTDISJGUFO
�FO�EBU�V�IFU�CFESBH�IFFGU�POUWBOHFO�WBO�EF�ƋOBODJFS�	CJKW��SFLFOJOHBGTDISJGUFO
�

• 1FS�ƋOBODJFSJOH�CFXJKTTUVLLFO�XBBSVJU�EF�IFSLPNTU�WBO�IFU�WFSNPHFO�WBO�EF�ƋOBODJFS�CMJKLU�	CJKWPPSCFFME�KBBSSFLFOJOHFO�
KBBSPQHBWFO��CFMBTUJOHBBOTMBHFO�WBO�EF�ƋOBODJFS
�

• 8BOOFFS�EF�MFOJOH�OJFU�EPPS�FFO�CBOL�WFSTUSFLU�XPSEU�FO�EF�MFOJOH�BƠPNTUJH�WBO�FFO�MBOE�CVJUFO�EF�&6�EBO�MFWFSU�V�PPL�JO��
FFO�HFMFHBMJTFFSEF�MFFOPWFSFFOLPNTU��)JFS�LVOU�V�WJOEFO�IPF�EBU�NPFU��IUUQT���XXX�OFEFSMBOEXFSFMEXJKE�OM�XPOFO�XFSLFO�
buitenlandse-documenten-legaliseren.

       Nee ��������+B�EF�WPMHFOEF�	SFDIUT
QFSTPOFO�

���/BBN�TDIVMEFJTFS BSN / KvK-nummer Bedrag   €

"ESFT Geboortedatum en plaats

���/BBN�TDIVMEFJTFS BSN / KvK-nummer Bedrag   €

"ESFT Geboortedatum en plaats

���/BBN�TDIVMEFJTFS BSN / KvK-nummer Bedrag   €

"ESFT Geboortedatum en plaats

���/BBN�TDIVMEFJTFS BSN / KvK-nummer Bedrag   €

"ESFT Geboortedatum en plaats

$��)FFGU�V�NPNFOUFFM�PQFOTUBBOEF�TDIVMEFO 
	)JFSPOEFS�XPSEFO�PPL�TDIVMEFO�BBO�EF�#FMBTUJOHEJFOTU�WFSTUBBO
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       Nee      

       Ja

JOTUBOUJF�	CFTUVVSTPSHBBO
� TVCTJEJFCFESBH���Ŭ

D. Is er voor de activiteit subsidie aangevraagd bij/ontvangen van een andere instantie?

Lever de volgende gegevens in
• een kopie van de subsidiebeschikking/ -aanvraag

6. ACTIVITEITEN VERBONDEN AAN EEN SPECIFIEKE LOCATIE

        Nee         Ja

Naam pandeigenaar/verhuurder/pachter BSN/KvK-nummer

       Nee, ga door naar B �������+B�BESFT�

"��;JKO�EF�BDUJWJUFJU	FO
�XBBS�EF�BBOCFTUFEJOH�CFUSFLLJOH�PQ�IFFGU�WFSCPOEFO�BBO�FFO�TQFDJƋFLF�MPDBUJF 

B. Bent u de eigenaar van deze locatie (pand/terrein)?

        Nee         Ja

Naam verhuurder Huur per maand €

BSN/KvK-nummer

Lever een kopie van de huur of gebruiksovereenkomst in

C. Huurt u deze locatie (pand/terrein) of is er sprake van een andere gebruiks-overeenkomst?

7. ONDERTEKENING DOOR AANVRAGER OF GEMACHTIGDE

Met ondertekening verklaar ik bovenstaand formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam Datum

Handtekening

• -FWFS�FFO�LPQJF�WBO�FFO�HFMEJH�MFHJUJNBUJFCFXJKT�WBO�EF�BBOWSBHFS�JO�
• 0OEFSUFLFOU�V�EJU�GPSNVMJFS�BMT�HFNBDIUJHEF �-FWFS�EBO�FFO�TDISJGUFMJKL�CFXJKT�WBO�NBDIUJHJOH�JO�FO�FFO�LPQJF�WBO�VX�HFMEJH

MFHJUJNBUJFCFXJKT�

LET OP! Heeft u alle bijlagen meegestuurd?

• Op basis van de door u gegeven antwoorden en aangeleverde bijlagen, kan de gemeente aanvullende vragen aan u stellen. 
Wanneer na het stellen van aanvullende vragen, de inschrijving niet compleet is, wordt uw inschrijving ter zijde gelegd. Lever
dus in eerste instantie zoveel mogelijk gegevens, zo duidelijk mogelijk aan.

• Ook als uw gemachtigde dit formulier invult en ondertekent, blijft u als inschrijver verantwoordelijk voor het volledig en naar
waarheid invullen van dit formulier.
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