
BIBOB-vragenformulier evenementvergunning gemeente 
Heerhugowaard 
 
I. Algemene vragen op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB 
 
1. Gegevens aanvragende rechtspersoon: (hierna aanvrager) 
Is de aanvrager een: 
□ B.V. 
□ N.V. 
□ Stichting 
□ Coöperatieve Vereniging 
□ Rechtspersoon naar buitenlands recht, 
Zo ja, in welk land? .................................................................................. 
En met welke rechtsvorm? ..................................................................... 
.......................................................................................................... 
□ Eenmansbedrijf VOF 
□ Particulier 
□ Vereniging 
 
Statutaire naam van de aanvrager: .............................................................. 
.............................................................................................................. 
Statutaire vestigingsplaats van de aanvrager1: .............................................. 
.............................................................................................................. 
Feitelijk vestigingsadres: ........................................................................... 
.............................................................................................................. 
Straat:..................................................................................................... 
Huisnummer: ........................................................................................... 
Postcode: ............................................................................................... 
Plaats: .................................................................................................... 
Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel (Handelsregister) ................... 
.............................................................................................................. 
De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager gebruikt maakt: ........ 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager de laatste vijf jaar gebruik 
heeft gemaakt: ................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 
 
2. Leidinggevenden. 

Wie geven voor, tijdens en na het evenement  leiding. 
 
Achternaam …………………………………………………………………. 
Voornaam:……………………………………………………………………. 
Geboortedatum………………………………………………………………. 
Geboorteplaats………………………………………………………………. 
Straat:..................................................................................................... 
Huisnummer: ........................................................................................... 
Postcode: ............................................................................................... 
Plaats: .................................................................................................... 



 
Achternaam …………………………………………………………………. 
Voornaam:……………………………………………………………………. 
Geboortedatum………………………………………………………………. 
Geboorteplaats………………………………………………………………. 
Straat:..................................................................................................... 
Huisnummer: ........................................................................................... 
Postcode: ............................................................................................... 
Plaats: .................................................................................................... 
 
3. Is een soortgelijk evenement eerder (elders) aangevraagd dan wel georganiseerd, zo ja 
waar en wanneer? 
Welke gemeente? 
…………………………………………………………………………….. 
Wanneer? 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Financiën 
4.1. Wat kost de organisatie van het evenement € ………………….. 
U wordt verzocht de  begroting voor het evenement  als bijlage bij dit vragenformulier te 
voegen. 
 
4.2. Wijze van financiering evenementen. 
Hoe worden de activiteiten, waarvoor de vergunning wordt gevraagd, gefinancierd? 
□ Met eigen vermogen 
□ Met vreemd vermogen, bijvoorbeeld via een bankinstelling 
□ Anders (zie hieronder) 
Indien anders, dan hieronder de gegevens van de financier vermelden: 
Achternaam (indien gehuwd, meisjesnaam invullen): 
Voornamen: ............................................................................................ 
Woonadres: ............................................................................................ 
Postcode: ............................................................................................... 
Plaats: .................................................................................................... 
of: 
Naam onderneming: ................................................................................. 
Correspondentieadres: .............................................................................. 
Postcode: ............................................................................................... 
Plaats: .................................................................................................... 
U wordt verzocht de financiering aan te tonen en alle relevante bewijsstukken, waaronder 
de getekende financieringsovereenkomst, hiervan bij dit formulier te voegen. In geval van 
financiering door eigen geld dienen als bewijsstukken in elk geval afschriften van bank- of 
spaarrekeningen en door een accountant gecontroleerde jaarstukken te worden overlegd 
alsmede de belastingaangifte over het voorgaande belastingjaar. 
 
 
 
 
 
 



5. Wie verschaffen momenteel vermogen en wie hebben in de afgelopen drie jaar 
vermogen verschaft aan de aanvrager?  
 
Achternaam …………………………………………………………………. 
Voornaam:……………………………………………………………………. 
Geboortedatum………………………………………………………………. 
Geboorteplaats………………………………………………………………. 
Straat:..................................................................................................... 
Huisnummer: ........................................................................................... 
Postcode: ............................................................................................... 
Plaats: .................................................................................................... 
 
Achternaam …………………………………………………………………. 
Voornaam:……………………………………………………………………. 
Geboortedatum………………………………………………………………. 
Geboorteplaats………………………………………………………………. 
Straat:..................................................................................................... 
Huisnummer: ........................................................................................... 
Postcode: ............................................................................................... 
Plaats: .................................................................................................... 
 
Toelichting: Dit betreft financieringen voor een woning, een onderneming  of persoonlijke 
leningen 
 
6. Gegevens van degene die het formulier heeft ingevuld: 
Achternaam (indien gehuwd, meisjesnaam invullen): ...................................... 
.............................................................................................................. 
Voornamen: ............................................................................................ 
Geboortedatum …………………………………………………………………. 
Geboorteplaats …………………………………………………………………. 
Woonadres: ............................................................................................ 
Postcode: ............................................................................................... 
Plaats: .................................................................................................... 
Functie en/of relatie tot de aanvrager: ......................................................... 
  



 
II. Aanvullende vragen 
 
7. Gegevens aanvrager. 
Fiscaalnummer: ....................................................................................... 
Indien B.V. of N.V.: 
Onder welk nummer is destijds de verklaring van geen bezwaar verleend? 
.............................................................................................................. 
 
 
8. Betrokkenheid bij andere ondernemingen. 
Geef aan op welke manier de aanvrager in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de 
datum van ondertekening van dit formulier hier te lande betrokken is of is geweest 
bij andere ondernemingen, bijvoorbeeld NV/BV, Stichting, Coöperatieve Vereniging, 
Vennootschap onder Firma, of een rechtspersoon naar buitenlands recht. En welke functie 
(bestuurder, aandeelhouder, vennoot) heeft/had de aanvrager in deze 
rechtspersoon. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 
 
9. Schulden/faillissementen/uitstel van betalingen. 
a) Heeft de aanvrager nu of in de laatste drie jaar voorafgaand aan de datum van 
ondertekening van dit formulier te maken of te maken gehad met een of meer van 
de volgende situaties? Aankruisen wat van toepassing is: 
□ Uitstel van betaling 
□ Staat van faillissement 
□ Geen van voorgaande mogelijkheden zijn van toepassing 
Zo ja, dan de vestigingsplaats van de rechtbank en de datum waarop de uitspraak 
werd gedaan hier vermelden: 
Rechtbank te: .......................................................................................... 
Datum: ................................................................................................... 
Naam curator: ......................................................................................... 
Huidige status: ........................................................................................ 
b) Heeft de aanvrager schulden aan de belastingdienst? 
□ Ja □ Nee 
Zo ja, wat voor schulden? ......................................................................... 
.............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. Andere vergunningen. 
a) Heeft de aanvrager in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening 
van dit formulier bij enige overheidsinstantie een of meerdere van de volgende 
vergunningen aangevraagd: 
1) een exploitatievergunning? 
2) een drank- en horecawetvergunning? 
3) een vergunning voor een coffeeshop? 
4) een vergunning voor een sex-inrichting of escortbedrijf? 
5) een vergunning inzake artikel 5 Wet goederenvervoer? 

6) een vergunning inzake artikel 5 Wet personenvervoer 2000? 

7) een ontheffing inzake artikel 6 Opiumwet? 

 
□ Ja □ Nee 
Zo ja, om wat voor soort vergunning(en) ging het toen? 
.............................................................................................................. 
Bij welke instantie(s) aangevraagd: 
Instantie ................................................................................................. 
Datum .................................................................................................... 
Instantie ................................................................................................. 
Datum .................................................................................................... 
Graag een kopie van deze verleende vergunning(en) bijvoegen. 
 
b) Heeft de aanvrager m.b.t. een (of meerdere) van de vergunning(en) zoals vermeld bij a) in 
de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken 
gehad met de volgende situaties?  
Aankruisen wat van toepassing is: 
□ Weigering van de aanvraag 
□ Intrekking van de vergunning 
□ Verstrekking onder beperkende voorwaarden 
□ Aanvraag, die nog in behandeling is 
□ Oplegging van een bestuurlijke boete 
 
Bij/door welke overheidsinstantie(s)?: 
Instantie ................................................................................................. 
Datum .................................................................................................... 
Instantie ................................................................................................. 
Datum .................................................................................................... 
Indien van toepassing, graag een kopie van deze beslissing(en)/vergunning(en)/ 
boete(s) bijvoegen en daarop vermelden dat het gaat om bijlage(n). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Strafrechterlijke onderzoeken en vervolging. 
Zijn de aanvragers en/of onderneming/vereniging genoemd bij de vragen 1 en 3 de 
afgelopen vijf jaar veroordeeld, een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar 
Ministerie of anderszins in negatieve zin in aanraking geweest met politie en/of justitie? 
□ Ja □ Nee 
Zo ja, waarom? 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 
 
 
Verklaring: 
De ondergetekende(n) verklaart/verklaren in zijn/hun hoedanigheid van bestuurder(s) van 
de aanvrager dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, danwel dat degene die dit 
formulier namens de aanvrager heeft ingevuld, dit op instructie van de bestuurders en 
namens de aanvrager heeft gedaan en dat ondergetekende(n) weet/weten volledig 
verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de gegeven antwoorden. 
 
 
 
 
Datum: ……………………………… Plaats: …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening(en) en namen van de bestuurders van de aanvrager : 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 


