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Inleiding  

Na de vragenronde van 24 februari tot en met 8 maart 2020 hebben wij geen inhoudelijke vragen 

meer beantwoord. Wel hebben wij vanaf 13 juli 2020 technische vragen over de digitale 

aanvraagmodule beantwoord. 

  

We hebben meerdere vragen ontvangen over het Bibob-formulier, dat ten tijde van de 

vragenronde eerder dit jaar nog niet beschikbaar was. Om de markt tegemoet te komen, hebben 

wij besloten belanghebbenden in de periode van 19 tot en met 26 augustus 2020 de gelegenheid 

te geven over dit Bibob-formulier vragen te stellen. 

 

Deze vragen en antwoorden publiceren we nu. Daarmee beschikt iedereen over dezelfde 

informatie. 

 

Mede naar aanleiding van vragen die wij hebben ontvangen, zijn er aanpassingen in de digitale 

aanvraagmodule gedaan. Deze zijn sinds 1 september zichtbaar. Het is dan ook van belang dat u 

alle vragen en de bijbehorende toelichting nogmaals goed bekijkt en de bijlagen die op dat 

moment in het systeem staan gebruikt.  

 

U kunt een aanvraag indienen in de periode van 1 september 08:00 uur tot 30 september 16:00 uur. 

Tot het einde van deze aanvraagperiode kunt u uw technische vragen blijven stellen via 

vergunningenophetwater@amsterdam.nl. Elke vrijdag zullen wij relevante technische vragen en 

antwoorden toevoegen aan dit document. 
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Beantwoording technische vragen 

Publicatiedatum 27 augustus 2020 

 Samenvattende vraag Antwoord 

1. Het systeem geeft de melding dat het KvK-nummer al 

bestaat.  

 

Per KvK-nummer kan er één account worden 

aangemaakt. Daarnaast kan een e-mailadres aan één 

account worden gekoppeld. Wilt u meerdere accounts 

aanmaken? Gebruik dan verschillende e-mailadressen.  

 

Als u problemen blijft houden mailt u dan naar 

vergunningenophetwater@amsterdam.nl. 

 

2. Het is in veel gevallen alleen maar mogelijk om één 

bijlage te uploaden, terwijl er meerdere bijlagen gevraagd 

of gewenst zijn. Kan dit worden aangepast? 

 

Waar mogelijk is dit aangepast, dit kan echter niet overal. 

In deze gevallen vragen wij u om de documenten samen 

te voegen in één bestand en dan gezamenlijk te uploaden. 

 

3. Moet elke rechtspersoon een aparte account aanmaken?  

 

Ja, elke onderneming die een vergunningaanvraag wil 

indienen heeft een account nodig. Een eventuele 

gemachtigde kan namens de onderneming een account 

aanmaken. U kunt echter maar 1 account per e-mailadres 

aanmaken. 

4. Is mogelijk om naast de optie 'wachtwoord vergeten?' ook 

de optie ‘inlognaam vergeten?’ toe te voegen?  

 

Nee, het is niet mogelijk om uw e-mailadres op te vragen 

als u bent vergeten met welke u zich hebt geregistreerd.  

Dit is uit veiligheidsoverwegingen. Als u problemen blijft 

houden mailt u dan naar 

vergunningenophetwater@amsterdam.nl. 

 

5. Ik probeer een .PNG, .JPG, .PDF te uploaden maar dat 

lukt niet.  

 

De toegestane bestandstypes zijn .png, .jpg, en .pdf. Het 

is van belang deze met kleine letters te schrijven, anders 

wordt het document niet herkend door het systeem. 

 

6. Ik kan mijn bestand niet uploaden, omdat deze groter is 

dan 2 MB.  

 

Inmiddels is de maximale grootte van een te uploaden 

bestand verhoogd naar 100 MB.  

 

7. Als een antwoordveld in de checklist 'redelijke eisen van 

welstand' wordt ingevuld, dan wordt het antwoord 

automatisch gekopieerd naar alle andere velden. Het is 

dus niet mogelijk om op de verschillende vragen 

verschillende antwoorden te geven.  

 

Deze checklist is inmiddels aangepast, zodat dit probleem 

zich niet langer voordoet. Deze is vanaf 1 september 

beschikbaar in de aanvraagmodule. 

 

8. Bij het Bibob-onderdeel kan slechts één document 

worden geüpload. Er is een echter een veelvoud aan 

documenten vereist. Kan de uploadcapaciteit verhoogd 

worden? 

 

Inmiddels hebben we vier aanvullende 

uploadmogelijkheden toegevoegd bij deze vraag. Bij elk 

veld kunt u een bestand van maximaal 100 MB uploaden. 

Dit betekent dat u in totaal 500 MB aan bestanden kunt 

uploaden.  

 

Per uploadveld kunt u nog steeds maar één bestand 

uploaden. Wanneer nodig, vragen wij u om gerelateerde 

documenten samen te voegen in één bestand en dan 

gezamenlijk te uploaden.  

 

9. Bij vraag 1.3 kunnen maximaal 10 KvK-nummers ingevuld 

worden. Sommige rederijen hebben echter meer 

verbonden ondernemingen.  

Wij hebben inmiddels een nieuw formulier ontwikkeld 

waarin u 50 KvK-nummers en 50 natuurlijke personen 

kunt invullen. Dit formulier zal vanaf 1 september 
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 beschikbaar zijn. Komt u alsnog ruimte tekort? Gebruikt u 

dan meerdere formulieren. Vergeet u dan niet om deze 

voor het uploaden samen te voegen. 

 

10. Op het dashboard staat dat er tot 1 september een 

aanvraag ingediend kan worden. Klopt dit? 

Nee, de aanvraagperiode loopt van 1 september 08.00 uur 

tot 30 september 16.00 uur.  

 

11. Moet ik voor elke rechtspersoon opnieuw alle gegevens 

indienen bij de gegevens aanvrager, ook als zij dezelfde 

bestuurder/aandeelhouder hebben?  

 

Ja, elke onderneming die een vergunningaanvraag wil 

indienen heeft een account nodig. Een eventuele 

gemachtigde kan namens de onderneming een account 

aanmaken Bij iedere aanvraag moeten de gevraagde 

formulieren worden geüpload. De formulieren die 

gerelateerd zijn aan de aanvrager hoeven alleen bij de 

eerste aanvraag geüpload te worden. 

 

12. Op grond van artikel 3.1.4 van de Regeling op het 

binnenwater 2020 moet een aanvrager die meerdere 

aanvragen indient, deze aanvragen per segment 

oplopend nummeren. In het digitale portal wordt geen 

mogelijkheid geboden om deze nummering aan te geven. 

Hoe kan hieraan dan wel worden voldaan? 

Het nummeren van aanvragen is niet mogelijk in de 

digitale aanvraagmodule. De Regeling 0p het 

binnenwater 2020 is per 1 september 2020 op dit punt 

gewijzigd. Voor de aanvragen die via de digitale module 

worden ingediend geldt dat het tijdstip van indiening de 

nummering van de aanvragen bepaalt. 

Publicatiedatum 4 september 2020 

13. De bijlagen bij de ‘Handleiding uitgifte 

exploitatievergunningen passagiersvaart september 

2020’ ontbreken. 

De bijlagen staan inmiddels weer in de handleiding. Deze 

waren bij het updaten van de handleiding weggevallen.  

 

14. Als ik terugga naar een vraag waar ik eerder een 

document heb geüpload, dan zie ik deze niet meer terug. 

We hebben een technische aanpassing gedaan in de 

aanvraagmodule. Geüploade documenten blijven 

hierdoor bewaard, ook als er binnen de aanvraag wordt 

genavigeerd.  

 

Als een document eenmaal geüpload is, kan deze niet 

meer worden verwijderd. Wel kunt u het document 

vervangen door een nieuw document te uploaden. 

 

 

15. Waar vind ik de juiste documenten die ik moet invullen bij 

de aanvraag? 

In de aanvraagmodule kunt u bij de betreffende vragen de 

benodigde documenten downloaden. Onder ‘toon 

toelichting’ vindt u nadere informatie over de betreffende 

vraag. 

 

16. Als ik bij ‘account wijzigen’ een nieuw (recenter) KvK-

uittreksel wil uploaden, moet ik dan alle velden invullen? 

Nee, u kunt een nieuw uittreksel uploaden en vervolgens 

op ‘account wijzigen’ klikken. U hoeft de overige velden 

dus niet in te vullen. 

 

17. Op het ondertekeningsdocument dient ingevuld te 

worden of men de aanvraag als zelfstandig bestuurder of 

als gemachtigde indient. De keuzemogelijkheid 

gevolmachtigde ontbreekt hier echter. Kunt u deze 

alsnog toevoegen? 

In deze merken wij een gevolmachtigde aan als een 

gemachtigde.  

Publicatiedatum 11 september 2020 

18.  Het is in de materialenstaat die ik heb gedownload bij 

vraag 2.7 niet mogelijk om het veld voor de naam van 

vaartuig in te vullen. 

We hebben het formulier inmiddels hierop aangepast en 

online gezet. 
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19. Hoe kun je een geüpload document vervangen door een 

ander document? 

Klik onder het uploadveld op ‘kies bestand’ en selecteer 

het gewenste document. Als u daarna onderaan de 

pagina op ‘volgende’ klikt, dan is uw document definitief 

vervangen door uw nieuwe document. 

20. Bij vraag 1.4 wil ik, naast het Bibob-formulier, meer dan 

vier bijlagen toevoegen. 

Bij deze vraag kunt u maximaal vijf documenten van 

100MB uploaden. We raden u aan uw documenten 

digitaal samen te voegen en bijvoorbeeld de resolutie te 

verlagen. 

Publicatiedatum 18 september 2020 

21. Op de materialenstaat staat andere informatie over de 

tekeningen dan in de aanvraagmodule. Welke informatie 

is juist? 

Voor vaartuigen tot en met 14 meter moet de tekeningen 

op schaal 1:20 zijn. 

 

Voor vaartuigen langer dan 14 meter geldt dat de 

tekeningen tenminste op schaal 1:100 met voldoende 

detaillering moeten zijn. 

 

De tekst in de materialenstaat wordt hierop aangepast. 

Uiterlijk maandag 21 september plaatsen wij het 

aangepaste formulier in de aanvraagmodule. 

22. Ik zou verwachten dat na 5 aanvragen in het segment 

onbemand de waarschuwing ‘limiet bereikt’ wordt 

getoond. Waarom is dit niet het geval?  

Er wordt in de module niet gewaarschuwd voor het 

indienen van meer aanvragen van meer vergunningen dan 

is toegestaan. Dit wordt handmatig gecontroleerd.  

Publicatiedatum 25 september 2020 

23. Ik kan geen documenten uploaden. 

 

Om een document te uploaden klikt u op ‘Kies bestand’, 

selecteert u het gewenste bestand en klikt u op ‘Openen’. 

Er verschijnt een URL in het balkje boven ‘Kies bestand’. 

Het bestand is dan geüpload.  

 

Als u links onderaan op ‘Volgende’ klikt, dan wordt het 

bestand bewaard. Als u vervolgens terugkeert naar de 

pagina ziet u onder ‘Kies bestand’ uw document staan. 

24. Ik zie mijn geüploade documenten niet terug. Uw uploads staan bij het betreffende uploadveld onder 

‘Kies bestand’.  

 

Uw bestandsnaam wordt overigens niet overgenomen. 

Alle documenten worden na het opslaan in de module 

voorzien van uw unieke aanvraagnummer en een 

volgnummer.  

24. Wat is het juiste proces van indienen via de website als ik 

meerdere aanvragen wens te doen? 

 

Moeten deze aanvragen achtereenvolgens via de website 

worden ingediend? Of kun je er meer dan een klaarzetten 

om die vervolgens als alle informatie beschikbaar is in een 

keer tegelijk indienen? 

 

Kunnen er nadat ik de aanvragen heb ingediend nog 

veranderingen of toevoegingen worden aangebracht? 

Een aanvraag ziet op één vaartuig. Behalve voor het 

segment onbemand, waarvoor geldt dat een aanvraag op 

maximaal 10 vaartuigen ziet. De informatie die voor alle 

aanvragen identiek is, hoeft u slechts één keer bij te 

voegen. 

 

Via uw dashboard in uw account kunt u meerdere 

aanvragen opstarten door te klikken op de knop 

‘vergunning aanvragen’.  

 

Een ingediende aanvraag kan tot 30 september 16.00 uur 

worden gewijzigd en/of aangevuld. Hiervoor logt u in op 

uw account op https://vaarvergunningen.amsterdam.nl. 

Ga vervolgens naar ‘Mijn aanvragen’ en klik achter de 

aanvraag op ‘bewerken’. 
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25. Ik krijg de vragen van hoofdstuk 2 niet te zien. Om de vragen van hoofdstuk 2 te kunnen zien en in te 

kunnen vullen moet u een antwoord hebben gegeven op 

vraag 0.1. ‘Voor welk segment wordt de vergunning 

aangevraagd?’.  

26. Onder het kopje “vertegenwoordiging” staat vermeld dat 

je iemand kan machtigen om de vergunningaanvraag in te 

dienen.  

 

Klopt het dan dat onder 1.1. enkel het ingevulde 

machtigingsformulier en een kopie ID van deze persoon 

moet worden geüpload? 

Dat klopt.  

27. Ik wens meerdere aanvragen in te dienen. Ik zie in mijn 

account nergens de mogelijkheid om een extra aanvraag 

in te dienen.  

 

Als u in uw account naar ‘Aanvragen’ gaat, dan kunt u een 

(nieuwe) aanvraag starten door te klikken op ‘Vergunning 

aanvragen’ 

28. Mijn vaartuig heeft meerdere verschijningsvormen. Waar 

kan ik foto’s uploaden van de verschillende 

verschijningsvormen? Bij vraag 2.8 heb je namelijk alleen 

de mogelijkheid om 1 bestand per aanzicht te uploaden. 

Het is de bedoeling dat u meerdere documenten 

samenvoegt tot 1 bestand en deze uploadt. In dit geval 

zou u bijvoorbeeld per aanzicht de foto’s in een Word-

document kunnen plaatsen, deze als pdf opslaan en 

vervolgens uploaden. 

Publicatiedatum 2 oktober 2020 

29. Ik heb een vergunning aanvraag ingediend. Hierover heb 

ik echter nog geen feedback ontvangen of de aanvraag 

aan de eisen voldoet en alle stukken compleet zijn. Ik ben 

erg benieuwd of er momenteel nog iets van ons verlangd 

wordt.  

De aanvraagperiode loopt van 1 september tot 30 

september 16.00 uur. 

 

Na de aanvraagperiode zullen we de 

aanvragenbeoordelen. 

 

U hoort te zijner tijd of we nog aanvullende vragen 

hebben. 

30. Ik kan nergens terugzien of ik de bijlagen van de Bibob 

aanvraag heb toegevoegd. Waar kan ik de aanvraag 

inzien welke documenten ik heb ge-upload? 

 

Om dit te controleren gaat u naar ‘aanvragen’ en klikt u 

op de desbetreffende aanvraag. 

 

In de linker kolom ziet u staan 1.4 Bibob. 

Als u daarop klikt ziet u de geüploade bestanden staan 

onder het blokje ‘kies bestand’. 

Om te verifiëren of het juiste bestand is geüpload, kan u 

het bestand aanklikken en openen. 

31. Zojuist is de aanvraag ingediend. 

Ik heb getracht de documenten digitaal te ondertekenen, 

maar weet niet zeker of deze digitale handtekening 

zichtbaar blijft bij de indiening van de stukken. 

Kunt u het mij laten weten als nogmaals ondertekening 

nog nodig is? 

Mocht bij de beoordeling van uw aanvraag blijken dat het 

nodig is dat u nogmaals de documenten ondertekent, dan 

zullen wij u dat laten weten. 

32. Ik had voor mijn vergunningsaanvraag nog niet de 

'Verklaring nakoming fiscale verplichtingen' voor het 

Bibob formulier gekregen van de Belastingdienst. De 

verklaring is vandaag aangekomen maar ik kon het niet 

meer aan mijn al ingediende vergunningsaanvraag 

toevoegen.  

Op welke manier kan ik de 'Verklaring nakoming fiscale 

verplichtingen' naar jullie opsturen als document? 

U kan de verklaring samen met het Bibob formulier 

scannen en als 1 document uploaden in plaats van het 

reeds geüploade Bibob formulier. 

34. Ik heb een verkeerde naam van het vaartuig op het 

formulier ingevuld.Hoe kan ik dat nog aanpassen in de 

U kunt het formulier vervangen door een formulier met de 

juiste naam door deze opnieuw te uploaden. 
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aanvraag of kunt u dat voor mij doen. 

36. Ik heb een aanvraag voor een exploitatievergunning 

gemaakt maar nog niet ingediend. Kan ik deze nog 

versturen? Die optie heb ik namelijk nog wel, maar op de 

voorpagina staat dat er geen aanvragen meer kunnen 

worden gedaan. Ik kan ook gelijk betalen. 

De aanvraagperiode liep tot 30 september 2020, 16:00 uur 

en is verstreken. Het is niet meer mogelijk om een 

aanvraag in te dienen. 

37. Ik zie dat mijn account nog steeds open is om 

aanpassingen te kunnen doen. 

Is dat inderdaad nog mogelijk en tot wanneer kan ik dit 

nog doen? 

De aanvraagperiode liep tot 30 september 2020, 16:00 uur 

en is verstreken. Het is niet meer mogelijk om een 

aanvraag in te dienen. Dat betekent dat aanpassingen 

ook niet meer kunnen worden doorgegeven tenzij hierom 

uitdrukkelijk door ons wordt gevraagd 
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Beantwoording vragen Bibob-formulier 

 Samenvattende vraag Antwoord 

1. Is het BIBOB-formulier ook beschikbaar in de Engelse 

taal? 

Het Bibob-formulier is uitsluitend beschikbaar in het 

Nederlands.  

 

2. Hoe wordt het voor ondernemers uit andere EU-

lidstaten mogelijk gemaakt om een aanvraag in te 

dienen? 

 

Kunnen zij per e-mail vragen stellen over de 

aanvraagprocedure als bepaalde zaken niet duidelijk 

worden als het formulier via Google translate wordt 

vertaald? 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de reder om het 

formulier juist in te vullen. Wij adviseren in dit geval om 

(professionele) hulp in te schakelen. Gedurende de 

aanvraagperiode kunnen uitsluitend vragen worden 

gesteld over technische problemen. 

 

3. Hoe ver rijkt de bestuurlijke boete bij vraag 5B. Gaat 

het hier ook om boetes als verkeerd aangeboden 

bedrijfsafval, onjuist geplaatste reclamebordjes, 

snelheidsovertredingen/rood licht negeren met 

bedrijfsscooters, defecte AIS aan boord etc., etc.? 

Onder een bestuurlijke boete vallen alle boetes (niet: 

dwangsommen) die zonder tussenkomst van het OM of 

een strafrechter opgelegd zijn door een daartoe 

bevoegd bestuursorgaan. Alle hiernaast opgesomde 

voorbeelden vallen daarmee onder een bestuurlijke 

boete. Het is aan de aanvrager zelf om na te gaan welke 

bestuurlijke boetes u of uw bedrijf heeft ontvangen. 

 

4. Mag ik de jaarrekening van 2018 indienen bij vraag 7a 

wanneer mijn jaarrekening van 2019 nog niet is 

goedgekeurd?  

 

Wanneer bij indiening van de aanvraag de jaarrekening 

van het voorgaande jaar nog niet gereed is, kan de 

jaarrekening van voorgaande jaren worden ingediend. 

Daarnaast moeten over het laatste jaar de 

grootboekrekeningen en kolommenbalans moeten 

worden ingestuurd.  

 

5. Moeten de huurovereenkomsten en andere 

documenten bij vraag 8 worden aangeleverd voor alle 

onderdelen van de groep of alleen voor de 

rechtspersoon waarvoor de aanvraag wordt ingediend?  

 

De aanvraag heeft alleen betrekking op de 

rechtspersoon van de aanvrager, zodat in beginsel 

alleen de documenten over deze rechtspersoon 

moeten worden ingediend. Indien blijkt dat deze 

bijvoorbeeld gefinancierd wordt door een andere 

rechtspersoon, kunnen wij aanvullende vragen stellen 

en/of stukken opvragen die daarop betrekking hebben. 

U ontvangt daar dan bericht over van ons. 

 

6. Worden waterpercelen die gehuurd worden van de 

gemeente ook als pand beschouwd waarin de 

onderneming is gevestigd? 

Indien de gehuurde percelen eigendom zijn van de 

gemeente Amsterdam, dan volstaat de vermelding dat 

de gemeente Amsterdam eigenaar is van de 

betreffende percelen. 

 

7. Rederij en/of holdingmaatschappijen beschikken over 

een Verklaring Omtrent het Gedrag, afgegeven door 

Justis. Kan deze verklaring als beantwoording van een 

aantal vragen op het formulier, zoals vraag 5, worden 

beschouwd? 

 

Nee. Ook als een VOG is verstrekt, is de aanvrager 

verplicht om het Bibob-formulier volledig en naar 

waarheid in te vullen. Bij het verstrekken van een VOG 

vindt een andere beoordeling plaats dan in het kader 

van de Wet Bibob. 

 

8. Door de gevolgen van de coronacrisis was het 

noodzakelijk een steunpakket met extra financiering 

Wij willen een volledig overzicht van de financiën. Dat 

houdt in dat ook moet worden aangegeven welk deel 
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aan te vragen. Moet deze extra financiering worden 

aangegeven bij het invullen van het Bibob-formulier?  

 

van de financiering afkomstig is van deze steunregeling. 

 

9. Bij het aanvragen van de Bibob-verklaring wordt om 

een vennootschapsakte gevraagd. In geval van een vof, 

waarbij partners in gemeenschap van goederen zijn 

getrouwd, is deze niet altijd aanwezig. Is het toch 

noodzakelijk om deze aan te leveren? 

 

In geval van een vof waarin beide vennoten tevens met 

elkaar in gemeenschap van goederen zijn getrouwd is 

het mogelijk om een vof op te richten zonder een 

onderliggend contract en deze in te schrijven bij de KvK. 

Hoewel dit bij de KvK wel sterk wordt aangeraden, is 

het niet verplicht. Indien er geen onderliggend contract 

is zullen beide vennoten het Bibob-formulier moeten 

invullen en ondertekenen. 

10. Mijn bedrijf wordt door een derde gefinancierd. Is het 

echt noodzakelijk dat ik mijn financier vraag om al zijn 

informatie aan te leveren?  

 

Eén van de beoordelingscriteria is de transparantie van 

de financiering. Duidelijk moet zijn:  

• dat het bedrag in overeenstemming is 

waarvoor de financiering wordt gevraagd; 

• wat de herkomst is van dit geld; 

• als er al geld is overgemaakt, de 

bankafschriften waar dit uit blijkt, zowel van de 

storting als van ontvangst. 

 

Een door beide partijen ondertekende 

leningsovereenkomst dient overlegd te worden, waarin 

naast bedrag ook rente, doorlooptijd en 

zekerheidstelling moet blijken. 

 

De integriteit van de financier wordt ook beoordeeld. 

De aanvrager is gehouden om deze gegevens aan te 

leveren.  

 

11. Ik wil meerdere vergunningen aanvragen. Moet ik voor 

iedere aanvraag opnieuw alle financiële gegevens 

aanleveren of volstaat een verklaring waarin ik aangeef 

hoeveel geld voor welk vaartuig gebruikt wordt? 

 

Nee. Het is voldoende als de gegevens éénmaal worden 

ingediend, waarbij wordt aangegeven dat deze voor alle 

aanvragen dezelfde zijn.  

12. Er moet een bewijs van lening worden aangeleverd. 

Deze lening moet ook al op de rekening van de 

aanvrager staan. De financier zal geen geld overmaken 

zolang onduidelijk is of de aanvrager in aanmerking 

komt voor een vergunning. Hoe moet hiermee worden 

omgegaan?  

 

De ondertekende leningsovereenkomst is de basis voor 

de financiering, waarin bedrag, rente, doorlooptijd en 

zekerheidstelling vermeld dienen te worden. Is er nog 

geen geld overgemaakt, dan hoeft er dus ook geen 

bankafschrift als bewijs te worden ingediend. Indien 

wel al betaald is, dan dienen de daarop betrekking 

hebbende bankafschriften van storting en ontvangst te 

worden aangeleverd. 

 

13. Er wordt op de Bibob-pagina van de gemeente 

Amsterdam nergens aangegeven dat Bibob op 

exploitatievergunningen passagiersvaart van toepassing 

is. 

 

Dat de Wet Bibob kan worden toegepast, volgt uit de 

Verordening en de Regeling op het binnenwater.  

14. Als de aanvrager een eenmanszaak is, moet deze dan 

ook de bijlage ‘Gegevens betrokken (rechts)personen’ 

invullen?  

Een eenmanszaak is geen rechtspersoon in de zin van 

boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het is dus niet 

nodig om deze bijlage in te vullen. 
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15. Wanneer vergunningen worden aangevraagd voor 

verschillende rechtspersonen die onder hetzelfde 

concern vallen, is het dan mogelijk om één Bibob-

formulier in te vullen voor het hele concern of moet 

voor elke rechtspersoon een apart Bibob-formulier 

worden ingevuld? 

Nee, het is noodzakelijk om voor iedere rechtspersoon 

die aan aanvraag indient, een apart Bibob-formulier in 

te vullen. 

 

16. Wanneer er sprake is van een aanvraag voor een 

vaartuig waarvan de vergunning afloopt, is dan sprake 

van een verlenging van een bestaande vergunning of 

van een nieuwe vergunning (vraag 1B)? 

 

Er is in dit geval sprake van een nieuwe vergunning. 

17. Wat wordt er verstaan bij vraag 7.A. onder 

privévermogen?  

 

Eigen vermogen betreft geld dat van de aanvrager zelf 

is en wat hij/zij wil inbrengen in de onderneming.  

 

18. Moeten alle afgewezen en ingetrokken vergunningen 

en handhavingsbesluiten gemeld worden of alleen als 

deze in relatie staan tot Bibob? 

Het gaat om alle hiernaast genoemde besluiten. Deze 

hoeven dus niet in relatie te staan tot de wet Bibob. 

19. Klopt het dat vraag 8F onbeantwoord mag blijven 

indien vraag 8E met “nee” wordt beantwoord? 

 

Ja, dat is correct. 

20. Hoe garandeert de gemeente dat informatie die wordt 

verkregen vanuit de Bibob-toets vertrouwelijk blijft en 

alleen wordt gebruikt in het kader van de beoordeling 

van een aanvraag voor een exploitatievergunning 

passagiersvaart? 

 

Op Bibob-informatie (zoals het advies en de gegevens 

die via de Bibob-vragenlijst zijn verkregen) rust een 

geheimhoudingsplicht (artikel 28 Wet Bibob), zodat 

deze informatie alleen mag worden gedeeld voor de 

toepassing van de Wet Bibob en niet voor andere 

processen. Schending van de 

geheimhoudingsverplichting is strafbaar (artikel 272 

Wetboek van Strafrecht). De Wet Bibob staat het 

doorgeven van informatie uit het advies onder meer 

toe aan: 

• De betrokkene, in de beschikking, ter motivering 

daarvan; 

• De derde die voorkomt in de motivering van het 

advies, maar uitsluitend voor zover de gegevens hem 

betreffen; 

• De leden van het driehoeksoverleg, uitsluitend voor 

zover noodzakelijk voor het ondersteunen van de 

overheidsinstantie bij de motivering van het besluit; 

• Het RIEC, uitsluitend voor zover noodzakelijk bij de 

ondersteuning van de overheidsinstantie bij toepassing 

van de Wet Bibob; 

• De bezwaarschriftencommissie; 

• De rechter. 

21. Bij vraag 7B wordt gevraagd om bewijzen van de wijze 

van (derde) financiering.  

 

Wat moet ik doen als de bank nog geen bindende 

offerte op wil stellen met daarin alle 

leningsvoorwaarden, rente etc. voor een lening 

waarvan de geldsom nog niet precies te bepalen is en 

De Bibob toets ziet op het beoordelen van de herkomst 

van financiering. In dit geval is dat de bank.  

 

In deze situatie is de officiële overeenkomst er nog niet. 

Het aanbod dat er wel al ligt moet worden ingediend.  

 

Mogelijk vragen wij in een later stadium alsnog om het 



 
11 

die bovendien pas na ruime tijd (2024) nodig is 

Volstaat een ITS vanuit de bank in dit geval?  

 

Een ITS is minder volledig dan een offerte en er kunnen 

niet direct rechten aan worden ontleend, maar stelt wel 

dat bij ongewijzigde omstandigheden aan de 

onderneming een lening zal worden verstrekt tot aan 

het gevraagde bedrag, tegen een (later te bepalen) 

rente. Deze ITS is echter geen onherroepelijk aanbod. 

Aanvaard u dit als een voldoende bewijsstuk? En op 

welk moment dient de onherroepelijke offerte te 

worden overlegd? 

 

definitief bewijs van (derde) financiering. 

 

 

 

 


