
BIBOB VRAGENFORMULIER
APV en horecavergunningen

Inleiding
Vraagt u een vergunning aan voor een horecaonderneming, coffeeshop, speelautomatenhal, seksinrichting, escortservice, smart- en 
headshop of een aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten? Dan is de Bibob-toets een onderdeel van uw 
vergunningsaanvraag. Voor de beoordeling van de aanvraag moeten een aantal zaken inzichtelijk worden gemaakt. Daarom worden 
in dit formulier een aantal vragen gesteld en wordt er om bewijsstukken gevraagd. Deze vragen worden gesteld zodat de gemeente 
Goirle een onderzoek kan uitvoeren om er voor te zorgen dat wij vergunningen verlenen aan integere partijen. 

Invulwijzer
Het formulier bestaat uit tien hoofdstukken. Elk hoofdstuk bevat deelvragen die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp. U dient 
de vragen één voor één te beantwoorden, bekijk de vragen zorgvuldig en geef het antwoord dat op uw aanvraag van toepassing is. 
Onderaan elke pagina staan donker gekleurde vakken Hierin staan een aantal bewijsstukken opgesomd die u dient aan te leveren. 
Let op, het kan zijn dat niet alle bewijsstukken op uw aanvraag van toepassing zijn. Controleer na afloop zorgvuldig of u alle 
benodigde bewijsstukken aan het vragenformulier hebt toegevoegd.  Het formulier is gebaseerd op de ministeriële Regeling Bibob-
Formulieren.

Consequentie
U dient het formulier volledig, correct en naar waarheid in te vullen. Bij de beantwoorde vragen dient u de juiste bijlage als bewijs-
stuk toe te voegen. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, heeft dit gevolgen voor uw aanvraag. De gemeente 
kan besluiten uw aanvraag niet verder te behandelen. Het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie, het opzettelijk foutief 
beantwoorden van de vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar (artikelen 225, 227a en 227b Wetboek van Straf-
recht). De gemeente kan in dat geval de vergunning weigeren of intrekken en zal overwegen om aangifte tegen u te doen.  



Vergunning

A. Kruis de soort(en) vergunning aan die u aanvraagt / aan u zijn verleend:

B. Kruis de situatie aan die op u van toepassing is:

C. Naam of handelsnaam aanvrager:

Ondernemingsvorm

Statutaire naam:  

Handelsnaam:  

KvK- nummer:  

Adres 

hoofdvestiging: 

Postcode en plaats:  

Telefoonnummer:  

Website:  

- Voeg kopie inschrijving handelsregister toe.
- Voeg een kopie vennootschapsakte bij VOF of CV toe.
- Voeg een kopie aandeelhoudersregister van alle betrokken rechtspersonen

toe.
- Voeg een netwerktekening van de concernrelaties toe.
- Voeg de overeenkomst met de speelautomatenexploitant toe.
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 Exploitatievergunning coffeeshop
 Exploitatievergunning smart- of headshop
 Exploitatievergunning speelautomatenhal
 Aanwezigheidsvergunning

speelautomaten

 Aanvraag van een nieuwe vergunning.

 Bestaande vergunning opnieuw toetsen.

A. Soort onderneming:

 Eenmanszaak
 Vennootschap onder firma
 Commanditaire vennootschap
 Coöperatie
 Vereniging

B. Ondernemingsgegevens:

 Besloten vennootschap
 Naamloos vennootschap
 Maatschap
 Stichting
 Anders namelijk

 Drank- en horecavergunning
 Exploitatievergunning sexinrichting
 Exploitatievergunning horeca
 Exploitatievergunning escortservice

 Bestaande vergunning verlengen of wijzigen.



  Natuurlijke personen

A. Gegevens aanvrager / vennoot / bestuurder / aandeelhouder

Achternaam:  

Voornamen:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Burgerservicenummer: 

Adres en huisnummer:  

Postcode en plaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:

B. Gegevens  vennoot / bestuurder / aandeelhouder

Achternaam:  

Voornamen:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Burgerservicenummer: 

Adres en huisnummer:  

Postcode en plaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:

C. Gegevens  vennoot / bestuurder / aandeelhouder

Achternaam:  

Voornamen:  

Geboortedatum:  

Burgerservicenummer: 

Adres en huisnummer:  

Postcode en plaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:

*Zijn er meer vennoten, bestuurders of aandeelhouders? Voeg deze dan zelf als bijlage

toe

- Voeg van een ieder een kopie legitimatiebewijs toe.
- Voeg van een ieder de inkomensgegevens van de laatste drie jaar

toe.
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Betrokkenheid bij andere ondernemingen

A. Bent	u,	of	de	bij	vraag	3	benoemde	natuurlijke	personen,	momenteel	of	in	de	laatste	vijf	jaar	bij	andere	ondernemingen
betrokken of in loondienst?

 Nee

 Ja, namelijk:

   Onderneming: Rol: 

   Onderneming: Rol: 

   Onderneming: Rol: 

   Onderneming: Rol: 

1. Naam:

2. Naam:

3. Naam:

4. Naam:

5. Naam:    Onderneming: Rol: 

Samenlopende aanvragen

A. Loopt	deze	aanvraag	samen	met	een	andere	vergunningsaanvraag,	subsidieaanvraag	of	gemeentelijke	vastgoedtransactie?

 Nee

 Ja, namelijk:

1. Vergunning:

2. Subsidie:

3. Vastgoedtransactie:

Aanvraagdatum:    

Aanvraagdatum:    

Aanvraagdatum: 

Elders verkregen vergunningen

A. Hebt	u,	de	bij	vraag	3	benoemde	natuurlijke	personen,	uw	onderneming	of	de	bij	vraag	4	benoemde	ondernemingen,
in	de	afgelopen	vijf	jaar	van	een	overheidsinstantie	in	Nederland	een	vergunning	verkregen?

 Nee

 Ja, namelijk:

   Gemeente: 

   Gemeente: 

   Gemeente: 

   Gemeente: 

1. Soort vergunning:

2. Soort vergunning:

3. Soort vergunning:

4. Soort vergunning:

5. Soort vergunning:    Gemeente: 

- Voeg een kopie van de handelsinschrijving andere ondernemingen
toe.

- Voeg een kopie van de samenlopende aanvragen toe.
- Voeg een kopie toe van de in Nederland verkregen vergunningen toe.
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7 Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

A. Bent	u,	de	bij	vraag	3	benoemde	natuurlijke	personen,	uw	onderneming	of	de	bij	vraag	4	benoemde	ondernemingen,	in
de	afgelopen	vijf	jaar	veroordeeld,	als	verdachte	aangemerkt,	een	schikking	aangegaan	met	het	OM,	of	is	er	aan	u/hen	een
fiscale	boete	opgelegd?

  Datum:   Stafbaar feit: 

  Datum:   Stafbaar feit: 

  Datum:   Stafbaar feit: 

  Datum:   Stafbaar feit: 

1. Naam:

2. Naam:

3. Naam:

4. Naam:

5. Naam:   Datum:   Stafbaar feit: 

B. Is	in	de	afgelopen	vijf	jaar	een	vergunning	van	u,	de	bij	vraag	drie	benoemde	natuurlijke	personen,	uw	onderneming	of	de	bij
vraag vier benoemde ondernemingen geweigerd of ingetrokken?

 Nee

 Ja, namelijk:

C. Is	in	de	afgelopen	vijf	jaar	van	u,	de	bij	vraag	3	benoemde	natuurlijke	personen,	uw	onderneming	of	de	bij	vraag	4
benoemde	ondernemingen	een	onderneming,	pand	of	erf	op	last	van	de	burgemeester	gesloten?

Nee

Ja, namelijk:

D. Is	in	de	afgelopen	vijf	jaar	aan	u,	de	bij	vraag	3	benoemde	natuurlijke	personen,	uw	onderneming	of	de	bij	vraag	4
benoemde	ondernemingen	een	handhavingsbesluit	opgelegd?

Nee

Ja, namelijk:

- Voeg een kopie van het besluit tot weigering of intrekking toe.
- Voeg een kopie van het besluit tot sluiting van een onderneming pand of erf

toe.
- Voeg een kopie van het handhavingsbesluit dat is opgelegd toe.
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Financiering

A. Wordt	de	onderneming	(mede)	gefinancierd	met	eigen	vermogen?

 Nee

 Ja, bedrag: €

Geef aan hoe dit eigen vermogen is opgebouwd of verkregen:

B. Wordt	de	onderneming	(mede)	gefinancierd	middels	een	lening	of	vreemd	vermogen?	Of	heeft	de	onderneming	momenteel
nog	openstaande	schulden?

 Nee

 Ja, namelijk:

1. Naam financier:  Bedrag: € 

Adres financier: BSN/Kvk: 

2. Naam financier: Bedrag: € 

Adres financier: BSN/Kvk: 

3. Naam financier: Bedrag: € 

Adres financier: BSN/Kvk: 

4. Naam financier: Bedrag: € 

Adres financier: BSN/Kvk: 

5. Naam financier: Bedrag: € 

Adres financier: BSN/Kvk: 

- Voeg bewijsstukken toe waaruit de omvang en herkomst van het eigen vermogen blijkt.
- Voeg per financiering een kopie van de ondertekende financieringsovereenkomst toe.
- Voeg per financiering een bewijsstuk dat u het geleende bedrag heeft ontvangen toe.
- Voeg per openstaande schuldsituatie een schuldenovereenkomst toe.

- Voeg bij een bestaande onderneming de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren
toe.

- Voeg bij een nieuwe onderneming de investeringsbegroting en het ondernemingsplan
toe.

- Voeg bij een nieuwe onderneming de openingsbalans toe.
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Vestiging en Inventaris 

A. Is	het	pand	waar	uw	onderneming	in	is	gevestigd	uw	eigendom?

Nee

Ja, aankoopbedrag: € wijze financiering:

B. Wordt	het	pand	waarin	uw	onderneming	is	gevestigd	gehuurd	of	gepacht?

Nee

Ja, pandeigenaar: huur per maand: €

BSN/KvK:  borgsom: € 

C. Vraagt u de vergunning aan in verband met een overname van de onderneming?

  overnamesom: €   

  overnamesom: € 

Nee

Ja, naam vorige eigenaar:

Ja, naam vorige eigenaar:

D. Op	welke	wijze	komt	u	aan	de inventaris?

Wijze van verkrijgen: 

Aankoopbedrag: €      wijze financiering: 

E. Heeft	u	het	pand	verbouwd	of	bent	u	van	plan	het	te	gaan	verbouwen?

Nee

Ja, geschatte bouwsom: 
€

- Voeg een kopie van de koopakte van het pand toe.
- Voeg een kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst toe.
- Voeg een kopie van de huurovereenkomst toe.

- Voeg een kopie van de koopovereenkomst van de overname toe.
- Voeg een kopie van de koopovereenkomst of facturen van de inventaris

toe.
- Voeg een kopie van de facturen van de verbouwing toe.
- Voeg bewijsstukken van alle bovengenoemde betalingen toe.
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Ondertekening door aanvrager/gemachtigde/Vergunninghouder 

Met ondertekening verklaart u de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid te hebben beantwoord. Ook wordt hierbij 
verklaart dat de documenten die als bijlagen bij dit formulier zijn toegevoegd met de werkelijkheid overeenstemmen en juist zijn. 

Let	op!
Indien dit formulier niet volledig is ingevuld of de gevraagde documenten niet worden bijgevoegd, wordt de aanvraag niet in 
behandeling genomen. Tevens kan de behandelend ambtenaar aanvullende vragen stellen naar aanleiding van de gegeven 
antwoorden en bijgevoegde documenten. De aanvullende vragen maken deel uit van de totale aanvraagprocedure. 

Naam:  Datum: 

Handtekening: 
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