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Instructie invullen 

Dit vragenformulier is op grond van artikel 30 van de Wet Bibob 
vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie. Op basis van 
dit formulier kunnen bestuursorganen een beoordeling op grond 
van de Wet Bibob uit (laten) voeren. 

Registratie van intermediaire ondernemingen op grond van de 
Meststoffenwet 
Dit Bibob-vragenformulier gaat over registraties van intermediaire 
ondernemingen die op grond van artikel 15, lid 5 van de 
Meststoffenwet en artikel 38a van het Uitvoeringsbesluit 
Meststoffenwet onder de werking van de Wet Bibob vallen.  

Consequenties gebrekkig invullen 
Dit Bibob-vragenformulier moet u volledig, correct en waarheids-
getrouw invullen en met de juiste bijlagen inleveren. Als u dit niet 
doet of als u weigert gegevens te verstrekken, kan dat onder andere 
tot gevolg hebben dat de registratie wordt ingetrokken. 

Bovendien is het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie 
(valsheid in geschrifte) strafbaar in de zin van artikel 225 van 
het Wetboek van Strafrecht. Dit kan ook tot intrekking van de 
registratie leiden. 

Verwijzen 
Het kan voorkomen dat in dit formulier wordt gevraagd naar 
informatie die u al eerder heeft gegeven. In die gevallen mag u 
bij de beantwoording verwijzen naar: 
• de beantwoording van andere vragen uit dit formulier. 

Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: ‘Zie vraag 4.’ 
• de bewijsstukken die u bij de beantwoording van de vragen 

verstrekt. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: ‘Zie de 
koopovereenkomst van 1 januari 2013.’ 

• documenten die u eerder in de onderhavige procedure heeft 
verstrekt. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: ‘Zie de 
vergunningaanvraag van 1 januari 2013.’ 

Toelichting 
Bij de vragenlijsten BIBOB 

Als u de vragen uit dit formulier met deze verwijzingen volledig 
beantwoordt, hoeft u verder niets in te vullen. Houd er wel 
rekening mee dat de actuele situatie veranderd kan zijn ten 
opzichte van wat eerder is aangegeven of vastgelegd. U moet dus 
volstrekt zeker zijn van een juiste en volledige beantwoording van 
de vraag. 

Informatie overgelegd in eerdere procedures 
Het kan voorkomen dat u in een andere procedure bij het onder-
havige bestuursorgaan al documenten of gegevens heeft verstrekt 
die nu weer worden opgevraagd. Als deze documenten en gegevens 
niet zijn veranderd en het bestuursorgaan die gegevens nog heeft, 
is het niet nodig om die gegevens opnieuw te verstrekken. U moet 
dat wel met het bestuursorgaan overleggen. 

Uw antwoord past niet op het formulier 
Het kan voorkomen dat uw antwoord niet past in de antwoord-
ruimte bij de desbetreffende vraag. In dat geval moet u de 
gevraagde gegevens vermelden op een bijlage die u bij dit 
formulier voegt. 

Toelichting gebruikte termen 

In de vragen staan vaak de woorden ‘de betrokkene’ of ‘de 
betrokkenen’. Dit zijn termen uit de Wet Bibob (zie artikel 1, 
eerste lid, onder e). Het gaat dan om de vergunninghouder(s), 
-aanvrager(s) of geregistreerde intermediaire ondernemingen. 
Dit kunnen ook rechtspersonen zijn. Verder wordt herhaaldelijk 
van ‘u’ of ‘uw’ gesproken. Daarmee bedoelen we de hierboven 
beschreven betrokkene. 
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Hieronder kunt u de betekenis van de gebruikte termen nalezen: 

Betrokkene 
In artikel 1, eerste lid, onder e, van de wet Bibob staat dat de 
volgende (rechts)personen ‘betrokkene’ in de zin van deze wet zijn: 
• aanvragers van een beschikking, bijvoorbeeld van een 

vergunning, subsidie of registratie; 
• vergunninghouders; 
• subsidie-ontvangers; 
• gegadigden voor overheidsopdrachten; 
• de (rechts)personen aan wie een overheidsopdracht is of 

zal worden gegund; 
• de onderaannemers van overheidsopdrachten; en 
• de (rechts)personen met wie een vastgoedtransactie is of 

zal worden aangegaan. 

De betrokkene is dus telkens de partij die formeel een relatie met 
de overheid aangaat. Omdat betrokkenen ook rechtspersonen 
kunnen zijn, gaat het niet altijd om de natuurlijke personen 
die daartoe handelingen verrichten (bijvoorbeeld dit formulier 
invullen) of daarbij belang hebben. 

Bezittingen 
Onder ‘bezittingen’ worden verstaan: 
• Contant geld. 
• Bank- en spaartegoeden. 
• Aandelen (in beleggingsfondsen), obligaties, winstbewijzen 

en opties. 
• Kapitaalverzekeringen. 
• Overige vorderingen, zoals uitgeleend geld. 
• Onroerende zaken, waaronder de eigen woning. Maar ook 

opslagen en mestinstallaties. 
• Personenauto’s, bedrijfswagens, vrachtwagens en motoren. 

Maar ook mobile opslagen en mestinstallaties. 
• Roerende zaken die verhuurd worden of als belegging 

gehouden worden. 
• Rechten op roerende zaken. 
• Concrete rechten ten laste van een afgezonderd particulier 

vermogen (APV), zoals een (family) trust, Antilliaanse Stichting 
Particulier Fonds, Stiftung, Private foundation, Anstalt of 
Genossenschaft. 

Het volgende wordt niet aangemerkt als ‘bezittingen’ aangemerkt: 
• Andere roerende zaken voor eigen gebruik of gebruik binnen 

het gezin, bijvoorbeeld een de inboedel van de eigen woning. 
• Contant geld onder de € 500,–. 

Opmerking: vruchtgebruik en genotsrechten 
Ook genotsrechten en rechten van vruchtgebruik van de 
bovengenoemde bezittingen worden als een bezitting aangemerkt. 

Natuurlijk persoon 
Een natuurlijk persoon is een individu (mens). Dit is van belang 
omdat er bij de beantwoording van de voorgaande vragen ook 
sprake kan zijn van rechtspersonen (bijvoorbeeld besloten 
vennootschappen) of een samenwerkingsverband van meerdere 
natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vennootschap onder 
firma). 

Onderhavige onderneming 
‘De onderhavige onderneming’ is de onderneming waarop de 
vergunning (aanvraag, registratie) betrekking heeft. In principe 
is dit de onderneming die de betrokkene(n) drijft. 

U en uw 
Als er ‘u’ of ‘uw’ staat, bedoelen we de hierboven beschreven 
betrokkene. 

Uiteindelijk begunstigde 
Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang 
om te weten bij wie de opbrengsten van een onderneming of 
andere uitkeringen uiteindelijk terecht komen. Doorgaans zijn 
de natuurlijke personen die uiteindelijk de zeggenschap hebben 
ook de begunstigden, zoals de eigenaren van een eenmanszaak, 
de vennoten van een vof of de (indirecte) aandeelhouders van een 
besloten vennootschap. Zij hebben uiteindelijk recht op de winst 
van de desbetreffende onderneming. 

In sommige gevallen zijn andere natuurlijke personen dan 
degenen met (indirecte) zeggenschap uiteindelijk begunstigde. 
Afhankelijk van de van kracht zijnde bepalingen, gaat het dan 
bijvoorbeeld over: 
• natuurlijke personen die direct of indirect certificaathouder 

zijn. 
• natuurlijke personen die direct of indirect een pandrecht 

hebben op de desbetreffende aandelen. 
• natuurlijke personen die direct of indirect het recht van 

vruchtgebruik op de desbetreffende aandelen hebben. 
• natuurlijke personen die direct of indirect begunstigde zijn 

van een stichting of trust. Opmerking: Dit kan een groot aantal 
natuurlijke personen betreffen. Overleg met het bestuursorgaan 
over wie u informatie moet geven. 

Uiteindelijk leidinggevende 
De Wet Bibob spreekt van leiding geven en indirect leiding geven. 
Voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is het van belang 
om te weten wie uiteindelijk de leiding hebben (gehad). Als sprake 
is van een keten van leidinggevende (rechts)personen, gaat het om 
de natuurlijke persoon/personen die aan het einde van die keten 
staat/staan. 

Gezien de variatie in eigendoms- en zeggenschapsstructuren is het 
niet mogelijk om hier een uitputtende opsomming te geven van 
alle mogelijke uiteindelijk leidinggevenden. Hieronder volgen 
voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende gevallen: 
• Bij een eenmanszaak is de uiteindelijk leidinggevende de 

natuurlijke persoon die eigenaar is van deze eenmanszaak en 
voor wiens rekening deze wordt gedreven. 

• Bij een vof, cv of maatschap zijn de uiteindelijk leidinggevenden 
doorgaans: 
1) de natuurlijke personen die vennoot zijn; en/of 
2) de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder 

zijn van rechtspersonen die als vennoot optreden. 
• Bij een besloten vennootschap zijn de uiteindelijk 

leidinggevenden doorgaans de natuurlijke personen die direct 
of indirect bestuurder zijn. 

• Bij een naamloze vennootschap zijn de uiteindelijk 
leidinggevenden doorgaans de natuurlijke personen die direct 
of indirect bestuurder zijn. 
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• Bij een stichting zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans 
de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn. 

• Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of 
coöperatie zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de 
natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder zijn. 

Opmerking: commissarissen 
Bij meerdere van de bovenbeschreven rechtsvormen kunnen 
commissarissen een (indirecte) rol spelen. Als dat het geval is, zijn 
ook zij doorgaans uiteindelijk leidinggevenden. 

Opmerking: buitenlandse rechtsvormen 
Bij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk leidinggevenden 
doorgaans de natuurlijke personen die een functie vervullen die 
vergelijkbaar is met één van de hierboven beschreven functies. 
Dit betreft bijvoorbeeld natuurlijke personen die director zijn van 
een Engelse limited company of zaakvoerder van een Belgische 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba). 

Uiteindelijk zeggenschaphebbende 
De Wet Bibob spreekt van zeggenschap hebben en indirect 
zeggenschap hebben. Voor een beoordeling op grond van 
de Wet Bibob is het van belang om te weten wie uiteindelijk 
de zeggenschap hebben (gehad). Als sprake is van een keten 
van zeggenschaphebbende (rechts)personen, gaat het om de 
natuurlijke persoon/personen die aan het einde van die keten 
staat/staan. 

Gezien de variatie in eigendoms- en zeggenschapsstructuren is het 
niet mogelijk om hier een uitputtende opsomming te geven van 
alle mogelijke uiteindelijk zeggenschaphebbenden. Hieronder 
volgen voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende 
gevallen: 
• Bij een eenmanszaak is de uiteindelijk zeggenschaphebbende 

de natuurlijke persoon die eigenaar is van deze eenmanszaak en 
voor wiens rekening deze wordt gedreven. 

• Bij een vof, cv of maatschap zijn de uiteindelijk 
zeggenschaphebbenden doorgaans: 
1) de natuurlijke personen die vennoot zijn; en/of 
2) de natuurlijke personen die direct of indirect aandeelhouder 

zijn van rechtspersonen die als vennoot optreden. 
• Bij een besloten vennootschap zijn de uiteindelijk zeggenschap-

hebbenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of 
indirect aandeelhouder zijn. 

• Bij een naamloze vennootschap wordt in dit vragenformulier in 
ieder geval deze nv zelf als de uiteindelijk zeggenschaphebbende 
aangemerkt. Daarnaast zijn de natuurlijke personen die – voor 
zover bekend is of kan zijn – direct of indirect aandeelhouder 
zijn uiteindelijk zeggenschaphebbende. Opmerking: Dit 
kan een groot aantal natuurlijke personen betreffen die niet 
allemaal bekend zijn. Overleg met het bestuursorgaan over wie 
u informatie moet geven. 

• Bij een stichting wordt in het kader van dit vragenformulier 
de stichting zelf als de uiteindelijk zeggenschaphebbende 
aangemerkt. 

• Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of 
coöperatie zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden 
doorgaans de natuurlijke personen die stemgerechtigde 
leden zijn. Opmerking: Dit kan een groot aantal natuurlijke 
personen betreffen. Overleg met het bestuursorgaan over wie 
u informatie moet geven. 

Opmerking: certificaten, pand en vruchtgebruik inzake aandelen 
Hierboven worden herhaaldelijk (indirecte) aandeelhouders als 
uiteindelijk zeggenschaphebbenden aangewezen. Als sprake is 
van aandelen, kunnen in voorkomende gevallen ook de volgende 
natuurlijke personen als uiteindelijk zeggenschaphebbende 
worden aangemerkt (afhankelijk van de van kracht zijnde 
bepalingen): 
• Natuurlijke personen die direct of indirect certificaathouder 

zijn. 
• Natuurlijke personen die direct of indirect een pandrecht 

hebben op de desbetreffende aandelen. 
• Natuurlijke personen die direct of indirect het recht van 

vruchtgebruik op de desbetreffende aandelen hebben. 

Opmerking: buitenlandse rechtsvormen 
Bij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk 
zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die 
een functie vervullen die vergelijkbaar is met één van de hierboven 
beschreven functies. Het gaat dan bijvoorbeeld om natuurlijke 
personen die aandeelhouder zijn van een Engelse limited 
company of een Belgische besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid (bvba). 


