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BIS  openbaar   besloten  Vertrouwelijk nmlkj nmlkj nmlkj

    
(paraaf adjunct-secretaris) 

Bijlagen 
Concept beleidsregel Wet Bibob gemeente Deventer
Concept tekst toelichting bij de beleidsregel Bibob gemeente Deventer
Concept Raadsmededeling

27-3-2012

1 De beleidsregel Wet Bibob gemeente Deventer vast te stellen, ieder voor zover het hun 
bevoegdheid betreft;

2 Te bepalen dat deze beleidsregel in werking treedt op de dag na bekendmaking;

3 De bij de beleidsregel gevoegde vragenformulieren vast te stellen en te bepalen dat deze 
vragenformulieren integraal onderdeel uitmaken van de aanvraagformulieren om een 
beschikking, waarop de Wet Bibob van toepassing is;

4 De raadsmededeling vast te stellen.

5 Dit besluit openbaar te maken



 



  

  

Financiële aspecten: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Financiële gevolgen voor de gemeente?  Ja  Nee nmlkji nmlkj
Begrotingswijziging  Ja  Nee nmlkj nmlkji

Financiële gevolgen opvangen 
via tarieven burgers

Vermindering regeldruk: 
In te vullen door de initiërende eenheid 
Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld?  Ja  Nee  N.v.t. nmlkji nmlkj nmlkj

Toelichting deregulering: 
In deze beleidsregel is zoveel mogelijk getracht een balans te vinden tussen effectieve inzet van het 
instrumentarium en het voorkomen van onnodige lastenverzwaring voor burgers en bedrijfsleven.

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) 
 De nota en het besluit openbaar te maken gfedcb
 De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht gfedc
 De nota en het besluit openbaar te maken nadat    gfedc

   De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…   
 

  

gfedc

   Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:gfedc

   De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:gfedc

  

Kennisgeving (publicatie) conform AWB Bekendmaking conform AWB 

 Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedcb  Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc

 Staatscourant gfedcb  Staatscourant gfedc

 Website gemeente Deventer gfedcb  Website gemeente Deventer gfedc

 Overig, namelijk  gfedc  Overig, namelijk gfedc

 Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt. 
     

 Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf 
 Communicatie is niet van toepassing, omdat 

      

Communicatie over vervolg 

nmlkji

Een persbericht wordt opgesteld

nmlkj

nmlkj



 

ADVIESRADEN: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte 
gesteld? 

 Ja  Nee nmlkj nmlkji



Toelichting en overwegingen 

Inleiding 
Voor de georganiseerde criminaliteit is het vrijwel onmogelijk om illegale activiteiten uit te voeren zonder 
daarvoor ook gebruik te maken van diensten van de legale markt. Hierbij valt te denken aan distributie, 
financiële handelingen, vergunningen en huisvesting. Daarnaast zijn misdaadgroeperingen altijd op zoek 
naar manieren om crimineel vermogen wit te wassen, bijvoorbeeld door te investeren in vastgoed.  
  
Criminele praktijken hebben op verschillende wijzen impact binnen de gemeente. De veiligheid en het 
woon- en leefklimaat in wijken en buurten verslechteren door overlast en verloedering die criminele 
activiteiten met zich meebrengen. De economische activiteiten van lokale bedrijven raken ontwricht door 
criminele praktijken. Illegaal ondernemerschap veroorzaakt concurrentievervalsing. De economische 
activiteiten van de legale ondernemers worden aangetast door de criminele praktijken van malafide 
collega-ondernemers, omdat deze bijvoorbeeld een lagere kostprijs hebben of verliezen kunnen aanvullen 
met zwart geld. 
Bovendien druisen criminele praktijken in tegen de regels, wetten en beleid die binnen de gemeente 
gelden. Ze ondermijnen het lokale gezag. Wanneer een gemeente hierop geen goed zicht en geen grip 
(meer) heeft, kunnen illegale praktijken de bestuurskracht van het lokale bestuur aantasten. 
De laatste jaren is een groeiende tendens waarneembaar waarbij het strafrecht opschuift naar het 
bestuursrecht ten einde inmenging van criminele activiteiten aan te pakken.  
  
Een van de meest effectieve instrumenten in de bestuurlijke aanpak tegen georganiseerde criminaliteit én 
het waarborgen van de bestuurlijke integriteit is toepassing van de Wet Bibob. 
Sinds op 1 juni 2005 de beleidslijn Bibob Deventer door uw college is vastgesteld is het Bibob-
instrumentarium met groeiend succes toegepast bij vergunningaanvragen voor horeca-, coffeeshop- 
speelautomatenhal en seksinrichtingen.  
Vanwege gewijzigde wetgeving (WABO, besluit Bibob en APV) en toekomstig wijzigende wetgeving (o.a. 
Wet Bibob, Wet regulering prostitutie, Wet op de kansspelen) wordt voorgesteld deze beleidslijn te 
actualiseren om het Bibob-instrumentarium effectief in te kunnen blijven zetten tegen ongewilde facilitering 
van criminele activiteiten.  
  
Het uitbreiden van de sectoren waarop het instrument Bibob van toepassing is, is een belangrijke stap in 
het uitbreiden van de mogelijkheden voor bestuursorganen om een adequaat integriteitsbeleid te voeren 
en zo te voorkomen dat criminaliteit wordt gefaciliteerd met vergunningen, aanbestedingen en subsidies.  
  
De voorliggende beleidsregel is tot stand gekomen op basis van ervaring die zowel landelijk als regionaal 
en lokaal zijn opgedaan en sluit aan bij de eerder door uw College vastgestelde beleidslijn. Aan de 
voorgestelde aanwijzingen van sectoren en/of activiteiten hebben de volgende overwegingen ten 
grondslag gelegen: 

Het risico van criminele infiltratie bij bepaalde sectoren;  
Landelijke en lokale ervaringen met het toepassen van het bibob-instrumentarium;  
De aanwezigheid van bepaalde branches en sectoren binnen de gemeente;  
De afwezigheid van mogelijkheden om deze sectoren en/of activiteiten op andere wijzen 
vooraf te toetsen aan mogelijke risico’s op criminele infiltratie.  

  
Voorgesteld wordt om de toepassing van het instrumentarium ongewijzigd te laten voor de Drank- en 
Horecavergunning (artikel 3 DHW), de exploitatievergunning Openbare inrichting (droge horeca en 
coffeeshop, artikel 2:28 APV) en de exploitatievergunning voor seksinrichtingen (artikel 3:4 APV) en 
speelautomatenhal (artikel 2:39 APV). Bij deze aanvragen om vergunning wordt altijd een Bibob-
vragenlijst meegezonden en indien hiertoe aanleiding bestaat nader onderzoek gedaan.  
Lopende procedures zullen nog op grond van de beleidslijn Wet Bibob 2010 worden afgedaan.  
  
Nieuwe in deze beleidsregel op te nemen activiteiten en branches: 
Voor de nieuw in deze beleidslijn op te nemen activiteiten en branches wordt voorgesteld een 
vangnetbepaling op te nemen waardoor het instrumentarium kan worden toegepast indien uit informatie of 
indicaties blijkt dat de vergunning gebruikt zou kunnen worden om uit gepleegde strafbare feiten 
verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten of strafbare feiten te plegen. 
Het gaat hier om de evenementenvergunning (artikel 2:25 APV), de Drank- en Horecavergunning voor 



paracommerciële instellingen (artikel 4 DHW), aanbestedingen van overheidsopdrachten boven de 
Europese drempelwaarde voor levering, diensten en werken en Budgetsubsidies boven de € 100.000,-. 
Dit houdt in dat de aanvrager niet standaard een Bibob-vragenlijst zal worden toegezonden maar slechts 
indien hier een duidelijke aanwijsbare aanleiding toe bestaat.  
  
Ook voor de omgevingsvergunning bouw en milieu (artikel 2.1, eerste lid onder a, en i WABO) wordt 
voorgesteld deze vangnetbepaling op te nemen. En daarnaast tevens te bepalen dat de beleidsregel van 
toepassing is op de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, waarbij de bouwkosten 
meer bedragen dan € 250,000,- óf wanneer het te bouwen bouwwerk binnen een van de in de 
beleidsregel benoemde risicocategorieën valt.  
Voor de omgevingsvergunning milieu wordt voorgesteld de beleidsregel van toepassing te verklaren op de 
benoemde categorieën inrichtingen.  
  
Na wijziging van de Wet Bibob zullen waarschijnlijk ook vastgoedtransacties waar de overheid betrokken 
is als civiele partij onder de werking van de wet komen te vallen. Omdat nog onduidelijk is hoe dit eruit 
komt te zien is deze bepaling nog niet in deze voorliggende beleidsregel opgenomen. Vergunningen voor 
het exploiteren van speelautomaten en het importeren van vuurwerk worden verleend door de 
verantwoordelijk minister en om die reden niet opgenomen in de Deventer beleidsregel. Voor de overige 
toekomstige wijzigingen is een overgangsbepaling opgenomen waardoor deze nu al betrokken worden in 
de beleidsregel.  
  
Daarnaast voorzit het wetsvoorstel wijziging Wet Bibob in een aantal verbeteringen en aanpassingen die 
het voor bestuursorganen makkelijker maken om de Wet Bibob toe te passen en wordt de 
rechtsbescherming van bedrijven en personen verbeterd door: 

Er komt een landelijk register voor alle uitgevoerde Bibob-onderzoeken plus de uitkomsten daarvan 
van de laatste 2 jaar. Zo kunnen gemeenten zien of een bedrijf of persoon al eerder gescreend is.  
Veel gemeenten maken in bezwaarprocedures gebruik van externe bezwarencommissies. Ook die 
externe commissies krijgen de mogelijkheid adviezen van het landelijk Bureau Bibob in te zien.   
Wie bezwaar maakt tegen een weigering van een vergunning, subsidie of opdracht, krijgt recht op 
een afschrift van het advies van het landelijk Bureau Bibob. De termijn voor het landelijk Bureau 
Bibob om een advies te geven, wordt uitgebreid van 4 naar 8 weken. De extra 
verlengingsmogelijkheid van 4 weken blijft bestaan. 

  
Beoogd resultaat 
Bescherming van de gemeente tegen het risico dat ongewild criminele activiteiten worden gefaciliteerd. 
Scheppen van duidelijkheid naar burgers en ondernemingen die mogelijk aan een Bibob-onderzoek 
kunnen worden onderworpen.  
Uitbreiding van de toepasbaarheid van het instrumentarium naar andere branches en activiteiten.  
  
Kader 
Beleidslijn Bibob Deventer 2005 
Evaluatie Bibob 2005-2008 
Intentiebesluit Regionaal College  
Regionale beleidslijn toepassing Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 
(Wet Bibob) 2010 
Wijzigende wetgeving (o.a. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), besluit Bibob) 
  
Argumenten voor en tegen 
De beleidsregel geeft een instrument in handen om de gemeente te beschermen tegen het risico dat zij 
ongewild criminele activiteiten faciliteert. In het geval van ernstig gevaar dat de gevraagde beschikking 
(vergunning of subsidie) mede zal worden gebruikt voor het benutten van voordelen uit strafbare feiten, 
dan wel het plegen van strafbare feiten kan deze worden geweigerd.  
  
Het toepassen van het Bibob-instrumentarium zorgt echter wel voor een lastenverzwaring bij de 
aanvrager. Deze zal meer gegevens bij de aanvraag moeten overleggen. Het gaat hier met name om 
financiële gegevens. Aanvragers die hun zaken op orde hebben zullen deze gegevens echter paraat 
hebben.  



  
In de beleidsregel is ervoor gekozen om de Wet Bibob daar toe te passen waar de risico’s hoog zijn dat 
de inmenging van criminele activiteiten kan plaatsvinden. Hiermee is getracht een balans te vinden tussen 
enerzijds een effectieve inzet van het instrumentarium en het voorkomen van onnodige administratieve 
lastenverzwaring voor burgers en het bedrijfsleven. 
  
Draagvlak 
De eerder door het College vastgestelde beleidslijn Bibob kan rekenen op draagvlak van burgers, 
ondernemers en partners als politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst. Daarnaast is deze 
beleidsregel in afstemming met de gemeenten in de regio tot stand gekomen.  
  
Financiële consequenties 
Voor de uitvoering van het Bibob-instrumentarium zijn geen structurele middelen opgenomen in de 
begroting. Ervaring leert dat het toepassen van de Wet Bibob zeer complexe materie is en kan leiden tot 
langdurige (juridische) procedures en media-aandacht waardoor het belangrijk is dat het Bibobbeleid goed 
verankerd wordt in werkprocessen.  
  
Vanwege de kosten van de huidige lopende Bibob-zaken en -procedures heeft zich over 2011 binnen 
programma openbare orde een tekort voorgedaan waarover u bij de rekening nader wordt geïnformeerd. 
Voor 2012 is ook een overschrijding te verwachten. Vooralsnog wordt uitgegaan dat deze uitgaven 
vanwege de inhaalslag  een tijdelijk karakter draagt.  
  
Doordat bij de nieuwe beleidslijn voor een groot aantal vergunningen, subsidies en aanbestedingen een 
vangnetbepaling wordt voorgesteld is op voorhand niet in te schatten hoeveel de kosten hiervoor gaan 
bedragen. Bij de VJN 2014 zal op basis van een evaluatie een voorstel worden gedaan voor eventuele 
structurele middelen.  
  
Tevens wordt voorgesteld om een deel van de kosten door te berekenen aan de aanvrager middels 
leges.   
en deze voorstellen mee te nemen bij de begroting 2013 en wordt de tarieventabel behorende bij de 
legesverordening hierop aangepast.  
Momenteel is het legesbedrag, verwerkt in de tarieventabel behorende bij de legesverordening, voor de 
(interne) Bibob-toets vastgesteld op  € 250,- en het legesbedrag in geval van een adviesaanvraag bij het 
landelijk bureau Bibob op € 500,-. Voorgesteld wordt om het legesbedrag voor advies landelijk bureau te 
verhogen naar € 3500,- . Aanleiding voor deze forse stijging zijn de zeer aanzienlijke vereiste ambtelijke 
inzet en externe juridische kosten bij dit soort procedures. Daar staat tegenover dat deze leges niet in 
rekening gebracht worden indien: 
- het advies leidt tot verlening van de vergunning; 
- er sprake is van een reeds verleende vergunning; 
Voorgesteld wordt om de tarieventabel bij de legesverordening hierop zo spoedig mogelijk te wijzigen.  
Bij de evaluatie in het voorjaar 2014 zal mede de kostendekkendheid van de leges betrokken worden.  
  
Aanpak/uitvoering 
Na vaststelling van deze beleidslijn zal het instrumentarium verder worden geïmplementeerd naar de 
voorgestelde branches, activiteiten en gebieden. daar waar het gaat om bestuurlijke handhaving zal dit in 
het najaar worden meegenomen in de nota bestuurlijk handhavingskader. 





  


Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Pagina 1 van 10 


 


 


Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Invulinstructie 


 


In dit formulier wordt onder meer gebruik gemaakt van meerkeuzevragen. Indien meer dan één keuze mogelijk is, 


staat dit aangegeven als ‘Meerdere keuzes mogelijk’. Let op! De vragen verwijzen naar bijlagen. Deze bijlagen 


moeten inclusief documenten worden teruggezonden. Een onvolledig ingeleverd aanvraagformulier en/of een 


weigering gegevens te verstrekken kan leiden tot het buiten behandeling laten van de aanvraag, dan wel het 


weigeren of intrekken van de vergunning (artikel 4 Wet Bibob).  
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1 De Vergunning 


 


1A  Deze vergunning(aanvraag) betreft (vakje aankruisen):  


 


� Vergunning artikel 3 Drank- en Horecawet 


� Exploitatievergunning t.b.v. horeca 


� Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop  


� Exploitatievergunning t.b.v. seksinrichting 


� Exploitatievergunning t.b.v. escortservice 


� Exploitatievergunning t.b.v. smart-, of growshop 


� Artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (bouwactiviteiten) 


� Artikel 70l van de Woningwet (vervreemding onroerende zaken woningcorporaties) 


� artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (milieuactiviteiten) 


� artikel 3, eerste lid, van de marktverordening voor het wegvervoer, bedoeld in artikel 1.1 van de 


Wet wegvervoer goederen en artikel 7.1, eerste lid, van de Wet wegvervoer goederen 


� artikel 4 van de Wet personenvervoer 2000 


� Artikel 6 Opiumwet (opiumontheffingen) 


� Anders, namelijk: ___________________________________________________________ 


 


In deze kolom 


zijn de 


bijlagen 


vermeld die 


bijgevoegd 


moeten 


worden.  


 


U vindt deze 


op het 


bijlagenvel  


 


1B  De (aangevraagde) vergunning voor deze locatie is 


 


� een nieuwe vergunning  


� een verlenging van de bestaande vergunning 


� een wijziging of verandering van de bestaande vergunning 


� een overname van een bestaande vergunning  


(de onderneming wordt daarmee de nieuwe drijver van de inrichting), ga door naar vraag 1c. 


� Niet van toepassing (er is geen sprake van een vergunningaanvraag), ga door naar vraag 1d 


 


 


 


1C  Deze vraag enkel beantwoorden indien er sprake is van overname van de vergunning! 


 


Vul de gegevens betreffende de overgenomen vergunning in: 


Vergunningnr.: ________________________ 


Verleend op d.d.: ________________________ 


Naam vorige vergunninghouder: ________________________________________________________ 


 


Voeg bij deze vraag de in bijlage 1a  genoemde documenten toe. ► 


 


Ga naar 


 


 


 


 


 


 


Bijlage1a 
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1D  Het pand waarop deze vergunning van toepassing is  


 


 Wordt het pand waarin de onderneming wordt gevestigd gehuurd? 


 


�  Ja ����  Voeg bij deze vraag de in bijlage 1b  genoemde documenten toe: ► 


 


� Nee ����  Is het pand waarin de onderneming wordt / is gevestigd in eigendom van  


aanvrager-/vergunninghouder? 


� Ja �  Wat was het aankoopbedrag van het pand? 


 € ______________________ 


 Wat is de huidige WOZ-waarde van het pand? 


 € ______________________ 


 Hoe heeft u dit toen gefinancierd? 


 ____________________________________________________________________ 


 ____________________________________________________________________ 


 Voeg nu de documenten genoemd in Bijlage 1c genummerd toe ► 


 


� Nee � beantwoord nu volgende vragen: 


 U heeft aangegeven dat u het pand niet in eigendom heeft / huurt: 


 Wie is dan de eigenaar van het pand? 


 ____________________________________________________________________ 


 ____________________________________________________________________ 


 Wat voor een overeenkomst is er gesloten met betrekking tot het exploiteren van het pand? 


 ____________________________________________________________________ 


 ____________________________________________________________________ 


 


 Voeg nu de documenten genoemd in Bijlage 1d genummerd toe. ► 


 


Ga naar 


 


 


 


Bijlage 1b  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bijlage 1c 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bijlage 1d 
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1E  Deze vraag 1e enkel beantwoorden indien er spra ke is van een omgevingsvergunning voor  


bouwactiviteiten . 


 


 Bent u eigenaar van het perceel waarop gebouwd dan wel verbouwd gaat worden? 


 


� Nee ���� wat is uw relatie met de eigenaar? 


____________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________ 


Heeft u toestemming van de eigenaar? 


� Nee  


� Ja ���� voeg nu bijlage 1e  toe. ► 


 


� Ja ���� Wat zijn de verwachte bouwkosten? 


€ ______________________ 


Waar zijn deze kosten op gebaseerd? 


____________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________ 


 


 


Ga naar 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bijlage 1e 
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2 De onderneming 


 


2A Onderneming waarvoor de vergunning wordt aangevr aagd of is verleend 


(hierna ‘de onderneming’) 


 


Naam van de onderneming: __________________________________________________________ 


Handelsnaam: _____________________________________________________________________ 


Statutaire vestigingsplaats:___________________________________________________________ 


(is vermeld in de akte van oprichting) 


Straat + huisnr. : ___________________________________________________________________ 


Postcode: __________________________________ Plaatsnaam: __________________________ 


Telefoonnr.: ________________________________ Fax: _________________________________ 


E-mail: ____________________________________ Burgerservicenr.:_______________________ 


KvK-nr.: ___________________________________ 


Contactpersoon : ___________________________________________________________________ 


Tel. contactpers: ___________________________________________________________________ 


 


 


 


2B  Betreft de onderneming een eenmanszaak? 


 


� Ja ���� vul hieronder uw persoonlijke gegevens in: 


Achternaam: ____________________________________________________________________ 


Voorna(a)m(en): __________________________________________________________________ 


Geboortedatum:  ______ / ______/ 19 _______ Geboorteplaats: ________________________ 


Straat + huisnr.: _________________________________________________________________ 


Postcode: _______________________________ Plaatsnaam: ___________________________ 


Telefoonnr.: _____________________________ Fax: __________________________________ 


E-mail: _________________________________ Burgerservicenr.:________________________ 


 


Voeg nu bijlage 2a genummerd toe: ► 


 


� Nee ���� geef de ondernemingsvorm aan en vul de gegevens in: 


� Naamloze Vennootschap (NV)  � Besloten Vennootschap (BV) 


Bij BV of NV, nr. verklaring van geen bezwaar verleend:  ________________________________ 


 (Dit gegeven is te vinden in de oprichtingsakte of de akte van statutenwijziging.) 


� Vennootschap Onder Firma (VOF)  � Commanditaire Vennootschap (CV) 


� Rechtspersoon naar buitenlands recht 


 Zo ja, welk land?  __________________________________________________________ 


 Welke rechtsvorm?  ________________________________________________________ 


� Stichting  � Vereniging 


� Maatschap  � Anders namelijk: 


 ________________________________________________________________________ 


 ________________________________________________________________________ 


 


Voeg nu bijlage 2b genummerd toe: ► 


 


Ga naar 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bijlage 2a 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bijlage 2b 
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2C  Bent u in de laatste drie jaren voorafgaand aan de ondertekening van dit formulier in 


loondienst werkzaam geweest:  


 


� Ja ���� Voeg nu bijlage 2c genummerd toe: ► 


 


� Nee ���� op welke wijze heeft de aanvrager / vergunninghouder in zijn/haar levenonderhoud 


voorzien? 


� als zelfstandig ondernemer 


� via een uitkering, namelijk: _________________________________________________ 


� anders, namelijk: 


_______________________________________________________________________ 


 


 


Ga naar 


 


 


Bijlage 2c   


 


 


2D Uw onderneming is een onderneming die: 


 


� langer bestaat dan 1 jaar  


 Voeg nu bijlage 2d genummerd toe: ► 


 


� korter bestaat dan 1 jaar  


 Voeg nu bijlage 2e genummerd toe: ► 


 


� in de afgelopen 12 maanden is gewijzigd van ondernemingsvorm of statuten 


 Voeg nu bijlage 2f genummerd toe: ► 


 


 


Ga naar  


 


 


Bijlage 2d 


 


 


Bijlage 2e 


 


 


Bijlage 2f 


 
 


3 Bestuur en zeggenschap 


 


Geef aan welke natuurlijke- en rechtspersonen in de vijf jaar voorafgaand aan de ondertekening van dit 


formulier betrokken zijn (geweest) bij de onderneming, in één of meerdere van de volgende 


hoedanigheden 


• Financier 


• Bestuurder  


• Gevolmachtigde 


• Vermogensbeheerder 


• Commissaris 


• Procuratiehouder 


• Beheerder 


• Houder van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon 


• Een andere hoedanigheid die leiding/zeggenschap/toezicht mogelijk maakt(e). 


Geef dit aan in bijlage 3  ► 


 


 


Ga naar 


 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bijlage 3 
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4 Betrokkenheid bij andere ondernemingen 


 


Is de onderneming in de afgelopen vijf jaar als bestuurder, aandeelhouder, maat of (stille) vennoot 


betrokken (geweest) bij andere onderneming(en),* zoals een NV, BV, CV, VOF, Stichting, rederij, 


maatschap of een rechtspersoon naar buitenlands recht?  


* Bijvoorbeeld als eigenaar / bestuurder / commissaris / (commanditaire en/of stille) vennoot 


/gevolmachtigde / beheerder / houder van 5% of meer van de aandelen van de rechtspersoon. 


 


� Nee ���� ga naar vraag 5 


 


� Ja, de ondernemer(s) en/of onderneming zijn/is betrokken (geweest) bij andere ondernemingen: 


Geef aan bij welke ondernemingen men betrokken is (geweest) en in welke hoedanigheid 


in bijlage 4 en voeg ook de daar gevraagde documenten genummerd toe. ► 


 


 


Ga naar 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bijlage 4 


 
 


5 Situatie van de onderneming 


 


Heeft de onderneming of één of meerdere van de onder vraag 3 vermelde ondernemer(s) en/of 


onderneming(en) opeisbare schulden aan de Belastingdienst? 


 


� Nee ���� ga naar vraag 6 


 


� Ja, wat voor schulden?  


� omzetbelasting 


� vennootschapsbelasting 


� inkomstenbelasting 


� anders: 


 ________________________________________________________________________ 


 ________________________________________________________________________ 


 ________________________________________________________________________ 


 


Voeg nu de in bijlage 5  genoemde documenten genummerd toe ► 


 


 


Ga naar 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Bijlage 5 
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6 Wijze van financiering 


 


Geef aan hoe de onderneming waarvoor de vergunning wordt aangevraagd is of wordt gefinancierd.  


Meerdere keuzes mogelijk. 


 


� Door middel van een geldlening/krediet, aangegaan bij een (bank)instelling of een particulier: 


 


 Voeg nu de in bijlage 6a genoemde documenten genummerd toe ► 


 


� Door middel van eigen vermogen:  


 Geef aan hoe dit eigen vermogen de vijf jaar voorafgaand aan de financiering is opgebouwd: 


 ___________________________________________________________________________ 


 ___________________________________________________________________________ 


 ___________________________________________________________________________ 


 


 Voeg nu de in bijlage 6b genoemde documenten genummerd toe ► 


 


� Door middel van eigen vermogen verkregen middels een erfenis of schenking: 


 


 Voeg nu de in bijlage 6c genoemde documenten genummerd toe ► 


 


� Anders : 


 Geef aan hoe de onderneming gefinancierd is of wordt: 


 ___________________________________________________________________________ 


 ___________________________________________________________________________ 


 ___________________________________________________________________________ 


 


 Voeg nu de in bijlage 6d genoemde documenten genummerd toe ► 


 


 


Ga naar 


 


 


 


 


 


 


Bijlage 6a 


 


 


 


 


 


 


 


Bijlage 6b 


 


 


 


Bijlage 6c 


 


 


 


 


 


 


 


Bijlage 6d  
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7 Eerder aangevraagde en/of verleende vergunningen 


 


7A Hebben de ondernemer(s) en/of onderneming(en) binnen de afgelopen vijf jaar beschikt over een 


vergunning of een vergunning aangevraagd in het kader van: 


a) Vergunning artikel 3 Drank- en Horecawet 


b) Exploitatievergunning t.b.v. horeca 


c) Exploitatievergunning t.b.v. coffeeshop  


d) Exploitatievergunning t.b.v. seksinrichting 


e) Exploitatievergunning t.b.v. escortservice 


f) Exploitatievergunning t.b.v. smart-, of growshop 


g) Artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 


(bouwactiviteiten) 


h) Artikel 70l van de Woningwet (vervreemding onroerende zaken woningcorporaties) 


i) Artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 


(milieuactiviteiten) 


j) Artikel 3, eerste lid, van de marktverordening voor het wegvervoer, bedoeld in artikel 1.1 van 


de Wet wegvervoer goederen en artikel 7.1, eerste lid, van de Wet wegvervoer goederen 


k) Artikel 4 van de Wet personenvervoer 2000 


l) Artikel 6 Opiumwet (opiumontheffingen) 


m) Anders, namelijk: _______________________________________________ 


 


� Nee ���� ga naar vraag 8 


 


� Ja, voeg nu de in bijlage 7a genoemde documenten genummerd toe ► 


 


 


Ga naar 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bijlage 7a 


 


 


7B Heeft de onderneming met betrekking tot een (of meerdere) van de vergunning(en) zoals hierboven 


vermeld in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te 


maken gehad met één of meer van de volgende situaties?  


1) Weigering van de vergunning 


2) Intrekking van de vergunning 


3) Verstrekking onder voorwaarden 


4) Aanvraag, die nog in behandeling is 


5) Oplegging van een bestuurlijke boete 


6) Toepassing van bestuursdwang/last onder dwangsom 


7) Buiten behandeling stelling en/of intrekking van een aangevraagde vergunning 


 


� Nee ���� ga naar vraag 8 


 


� Ja, voeg nu de in bijlage 7b genoemde documenten genummerd toe ► 


 


 


Ga naar 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bijlage 7b 
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8 Strafrechtelijke onderzoeken en vervolging  


 


Zijn de ondernemer(s) en/of onderneming(en) – 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? 


 


� Nee ���� ga naar vraag 9 


 


� Ja, vul de gegevens op bijlage 8  in ► 


 


 


Ga naar 


 


 


 


 


 


 


 


Bijlage 8 


 
 


9. Verklaring 


 


 De ondergetekenden verklaren:  


• in hun hoedanigheid van bestuurders van de onderneming dan wel degene (adviseur/gemachtigde) 


die dit formulier namens de onderneming heeft ingevuld, dat dit formulier naar waarheid is ingevuld; 


• dit op instructie van de bestuurders en namens de onderneming te hebben gedaan; 


• dat zij weten volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de gegeven antwoorden. 


 


 


Datum: __________________________________ Plaats: __________________________________ 


 


Handtekening(en), namen en hoedanigheid van de bestuurders van de onderneming: 


 


 


Naam: __________________________________ Naam: __________________________________ 


Hoedanigheid: ____________________________ Hoedanigheid: ____________________________ 


 


Handtekening: ____________________________ Handtekening: ____________________________ 


 


Naam: __________________________________ Naam: __________________________________ 


Hoedanigheid: ____________________________ Hoedanigheid: ____________________________ 


 


Handtekening: ____________________________ Handtekening: ____________________________ 


 


NB: Een onvolledig ingeleverd aanvraagformulier en/ of een weigering gegevens te verstrekken kan 


leiden tot het buiten behandeling laten van de aanv raag, dan wel het weigeren of intrekken van 


de vergunning (artikel 4 Wet Bibob). Het bewust ver schaffen van onjuiste informatie is strafbaar 


in de zin van art. 225 Wetboek van Strafrecht (vals heid in geschrifte) en kan leiden tot weigering 


dan wel intrekking van de vergunning (artikel 3 lid  6 Wet Bibob). 


 


 
 








De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de 
Gemeente Deventer, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om beleidsregel op te stellen waarin in algemene termen 
wordt aangegeven in welke gevallen de gemeente Deventer de Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) toepast; 
   
Gelet op het bepaalde in de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 
bestuur, artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht, de bepalingen uit de Drank- en horecawet, 
de bepalingen uit de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Deventer, de bepalingen 
uit de Wet op de kansspelen, de bepalingen uit de Wet regulering prostitutie en bestrijding 
misstanden seksbranche, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Subsidieverordening, 
allen voor zover deze betrekking hebben op het toepassen van de Wet Bibob; 
 
Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregel: 
 
Beleidsregel Wet Bibob Gemeente Deventer 
 
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen 
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
 


1. De definities in artikel 1.1 van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op 
deze beleidsregel, tenzij hiervan in het tweede lid wordt afgeweken. 
 


2. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: 
a. aanbestedende dienst: de gemeente Deventer; 
b. aanvraag: de aanvraag om een beschikking respectievelijk het aanbod tot een 


overheidsopdracht, danwel de inschrijving en/of het aanbod waarmee wordt 
deelgenomen aan een aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht; 


c. advies: het advies zoals bedoeld in artikel 9 van de wet; 
d. beschikkingen en opdrachten: alle besluiten (beschikkingen en overheidsopdrachten) 


waarop de wet van toepassing is, zoals verleningen al dan niet onder voorschriften 
en/of beperkingen, weigeringen en intrekkingen van vergunningen of subsidies; 


e. Besluit Bibob: het Besluit van 12 april 2003, houdende uitvoering van de Wet 
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 


f. bestuursorgaan: de burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en 
wethouders, dan wel het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht; 


g. betrokkene: de aanvrager, de vergunninghouder, de gegadigde, de natuurlijke 
persoon of de rechtspersoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund, 
de onderaannemer, de subsidieontvanger; 


h. Bibobtoets: de wijze van behandelen van een aanvraag waarbij door het 
bestuursorgaan volgens deze beleidsregel wordt beoordeeld of er redenen ontleend aan 
de wet aanwezig zijn om de aanvraag te weigeren respectievelijk de beschikking of 
opdracht in te trekken dan wel een advies aan te vragen (ook integriteitstoets); 


i. Bibob-vragenformulieren: vragenlijsten waarin vragen als bedoeld in artikel 30 van de 
Wet Bibob zijn opgenomen; 


j. Bureau: het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, 
bedoeld in artikel 8 van de Wet Bibob; 


k. gegadigde: degenen die zich heeft gemeld voor een aanbestedingsprocedure 
teneinde een aanbieding te doen, of heeft ingeschreven op een 
aanbestedingsprocedure dan wel in onderhandeling is getreden met de gemeente als 
aanbestedende dienst; 


l. indicatorenlijst: de door het Bureau ter beschikking gestelde lijst(en) die indicatoren 
bevat die aanleiding kunnen zijn tot het toepassen van de wet 


m. integriteitstoets: de behandelwijze van een aanvraag welke na de reguliere toetsing 
plaatsvindt en waarbij volgens deze beleidsregel wordt beoordeeld of er aan de wet 
ontleende redenen aanwezig zijn om de aanvraag te weigeren respectievelijk de 
beschikking in te trekken dan wel een advies te vragen; 
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n. onderaannemer: een derde aan wie een deel van de overheidsopdracht in 
onderaanneming is of zal worden gegeven door degenen aan wie de overheidsopdracht 
is of zal worden gegund 


o. overheidsopdracht: overheidsopdracht zoals bedoeld in artikel 1, sub j van de Wet 
Bibob; 


p. reguliere toetsing: toetsing van de aanvraag, vergunning, opdracht of overeenkomst 
aan (wettelijke) gronden die niet op de wet berusten; 


q. wet: de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet 
Bibob). 
 


Artikel 2. Doel 
 


1. De gemeente beoogt met toepassing van de wet te voorkomen dat zij criminele 
activiteiten faciliteert waardoor de veiligheid, de leefbaarheid, de rechtsorde of de 
bestuurlijke slagkracht worden aangetast. 


2. Deze beleidsregel heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop het 
bestuursorgaan de wet Bibob toepast. 
 


Hoofdstuk 2. Toepassingsbereik 
 
Artikel 3. Categorieën 
 


1. Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van hetgeen in deze beleidsregel daarover 
is bepaald, de wet toepassen met betrekking tot: 


a. beschikkingen, zoals bedoeld in: 
I. artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet; 
II. artikel 7 van de Wet Bibob j° artikel 2:28, 3:4, 2:39, 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening; 
III. artikel 2.1, eerste lid, onder a, e en i, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, indien het betreft vergunningaanvragen die worden gedaan voor: 


1°. de branches:    
-  Afvalverwerkingsbedrijven 
-  Grond(verzet)bedrijven, inclusief de grondbanken 
-  Autoherstel/ -demontagebedrijven 
-  Recyclingbedrijven (inclusief witgoedhandelaren) 
-  Transportsector 
-  Op- en overslagbedrijven 
-  Vuurwerkhandel 
-  Bedrijven voor het duurzaam opwekken van energie  
2°. de risicocategorieën:   
-  Horeca-, escort-, prostitutiebedrijven en speelautomatenhallen (inclusief  coffeeshops, hotels, 


darkrooms, seksbioscopen,  sekswinkels, massagesalons); 
- Afvalbewerkings- en verwerkingsbedrijven; 
-  Kamerverhuurbedrijven, hotels, logies (de verhuur van onzelfstandige woningen, zoals kamers en 


etages met gedeelde voorzieningen in woongebouwen.) 
-  Vastgoedbedrijven; (bedrijven/personen die zich bedrijfsmatig bezighouden met het aan- en 


verkopen van, beleggen in, exploiteren van en de handel in onroerend goed) 
-  Belwinkels, internetcafés en gamecenters; 
-  Avondkappers; 
-  niet-geregistreerde uitzendbureaus; 
-  Smart-, head- en growshops; 
-  Autoverkoop- en verhuurbedrijven; 
-  Categorieën die een sterke relatie hebben met bovenstaande categorieën (bijv. wonen boven 


bordelen). 
3º. bouwactiviteiten waarvan de bouwkosten meer bedragen dan €250.000, -. 
b. overheidsopdrachten: 
-  boven de Europese drempelwaarden voor levering, diensten en werken. 
c. subsidies: budgetsubsidies van € 100.000, - of meer. 


2. Het bestuursorgaan past, met inachtneming van hetgeen in deze beleidsregel daarover 
is bepaald, eveneens de Wet Bibob toe met betrekking tot de intrekking van de in het 
eerste lid genoemde beschikkingen respectievelijk de ontbinding van de in het eerste 
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lid genoemde overeenkomsten. 
3. Bij opdrachten, zoals bedoeld in het eerste lid, sub b, zal het bestuursorgaan bedingen 


dat de overeenkomst kan worden ontbonden op gronden ontleend aan de Wet Bibob. 
Ook kan het bestuursorgaan bedingen dat onderaannemers alleen met toestemming 
van de gemeente kunnen worden gecontracteerd en dat in dat kader een advies kan 
worden gevraagd. 


4. Het eerste lid is niet van toepassing indien betrokkene een orgaan is van een 
rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld. 


5. Het bestuursorgaan kan bepalen de Wet Bibob niet toe te passen indien het 
bestuursorgaan in de periode van twee jaar voorafgaand aan de aanvraag aan dezelfde 
betrokkene eenzelfde vergunning heeft verleend in verband waarmee een vragenlijst 
als bedoeld in artikel 5 is ingevuld én indien sprake is van een wijziging van 
ondergeschikte aard. 


 
Artikel 4. Toepassing en bijzondere situaties 
 


1. Het bestuursorgaan past de Wet Bibob altijd toe in de in artikel 3, lid 1, sub a onder I en 
II genoemde categorieën, met uitzondering van artikel 2:25 APV en artikel 4 Drank- en 
Horecawet. 


2. Het bestuursorgaan past de Wet Bibob toe in de overige in artikel 3 genoemde 
  categorieën in die gevallen dat er een aanleiding bestaat voor het vermoeden dat de 


beschikking of opdracht mede zou kunnen worden gebruikt om uit gepleegde strafbare 
feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten of 
strafbare feiten te plegen. Er is in elk geval aanleiding om de Wet Bibob toe te passen, 
indien: 


a. er op basis van de door de gemeente (op basis van de beschikbare informatie) 
ingevulde Indicatorenlijst aanwijzingen zijn dat de beschikking of opdracht mogelijk 
mede zou kunnen worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te 
verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten of strafbare feiten te plegen; 
b. de gemeente op andere wijze bekend is met feiten en omstandigheden die 
aanleiding geven om te veronderstellen dat de beschikking of opdracht mede zou 
kunnen worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, 
op geld waardeerbare voordelen te benutten of strafbare feiten te plegen; 
c. in de gevallen dat het Openbaar Ministerie op basis van artikel 11 j° 26 van de Wet 
Bibob wijst op de wenselijkheid om een advies aan te vragen. 


 
Hoofdstuk 3. Procedure aanvraag om vergunning 
 
Artikel 5. Vragenlijst 
 


1. In alle in artikel 4 omschreven gevallen moet betrokkene naast de reguliere aanvraag- en/ 
of vragenformulieren ook Bibob-vragenformulieren invullen. 


2. Het bestuursorgaan maakt gebruik van de door het Bureau ter beschikking gestelde 
vragenformulieren en Indicatorenlijsten. 


3. Weigering om de in het eerste lid bedoelde Bibob-vragenformulieren in te vullen en/of 
het niet volledig invullen van de Bibob-vragenformulieren kan een grond opleveren om 
de aanvraag buiten behandeling te laten of de beschikking te weigeren. 


 
Artikel 6. Onderzoek 
 


1. Het onderzoek naar het zich voordoen van weigeringsgronden als bedoeld in artikel 3 
van de wet bestaat uit: 


a. het beoordelen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking of een 
opdracht en in dat kader overgelegde gegevens, mede aan de hand van bij het 
bestuursorgaan bekende feiten en omstandigheden, alsmede aan de hand van de 
ingevulde Indicatorenlijst; 
b. het verzamelen, bewerken en analyseren van informatie die al dan niet door middel 
van het in het vorige artikel bedoelde vragenlijsten en de daarbij te voegen bijlagen is 
verstrekt door de aanvrager en de gegevens die zijn verkregen uit informatiebronnen 
die het bestuursorgaan volgens de wet kan raadplegen; 
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2. Het bestuursorgaan kan zich bij het onderzoek laten ondersteunen door het Regionaal 
Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland. 


3. Indien het onder b. bedoelde onderzoek onvoldoende uitsluitsel geeft over de mate van 
gevaar dat de in artikel 3 van de wet bedoelde feiten zich zullen voordoen wordt een 
advies als bedoeld in artikel 9 van de wet ingewonnen bij het Bureau. 


 
Artikel 7. Informatieplicht 
 


1. Het bestuursorgaan informeert betrokkene schriftelijk over een adviesaanvraag aan het 
Bureau. Betrokkene wordt daarbij gewezen op de opschorting van de beslistermijn als 
bedoeld in artikel 8. 


2. In het geval het bestuursorgaan overgaat tot het aanvragen van een advies aan het 
Bureau, voegt het een afschrift van het schrijven als bedoeld in het eerste lid toe aan 
de adviesaanvraag. 
 


Artikel 8. Adviestermijn 
 


1. Indien het bestuursorgaan een advies aanvraagt, wordt op grond van artikel 31 van de 
Wet Bibob de wettelijke termijn waarbinnen de beschikking dient te worden gegeven, 
opgeschort voor de duur van de periode die begint met de dag waarop het advies is 
aangevraagd en eindigt met de dag waarop dat advies is ontvangen, met dien 
verstande dat deze opschorting niet langer duurt dan de termijn, zoals genoemd in 
artikel 15 van de Wet Bibob. 


2. Indien het Bureau het advies niet binnen de in het eerste lid gestelde termijn kan 
geven, heeft het de mogelijkheid om op grond van artikel 15, derde lid, van de Wet 
Bibob de termijn te verlengen. Deze verlenging bedraagt niet meer dan de in het derde 
lid van voornoemd artikel genoemde termijn. 


3. Het bestuursorgaan informeert betrokkene onverwijld over een verlenging als bedoeld 
in het tweede lid. 
 


Hoofdstuk 4. Besluitvorming 
 
Artikel 9. Beschikking 
 


1. Het bestuursorgaan gaat over tot het negatief beschikken op de aanvraag of gunning 
op grond van de Wet Bibob, indien sprake is van een ernstige mate van gevaar als 
bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob. 


2. Indien het bestuursorgaan voornemens is negatief te beschikken op de aanvraag op 
grond van de Wet Bibob, wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld daartegen 
zienswijzen in te brengen. 


3. Het bestuursorgaan dat of de aanbestedende dienst die een advies ontvangt, kan dat 
advies gedurende twee jaren gebruiken in verband met een andere beslissing. 
 


Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 10. Inwerkingtreding 
 
Deze beleidsregel treedt in werking de dag nadat zij zijn bekend gemaakt in het gemeenteblad 
 
Artikel 11. Wijzigende wetgeving 
 


1. Na inwerkingtreding van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden 
seksbranche, zal artikel 3 lid 1 a onder II voor wat betreft de vergunning als bedoeld in 
artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening (exploitatievergunning 
seksinrichting) worden vervangen door artikel 9 van de Wet regulering prostitutie en 
bestrijding misstanden seksbranche, maar pas nadat de Wet Bibob artikel 9 heeft 
aangewezen als beschikking als bedoeld in artikel 1 van de Wet Bibob. 


2. Artikel 3 lid 1 onder a onder III, onderdeel artikel 2.1 eerste lid onder i 
(omgevingsvergunning beperkte milieutoets) treedt pas in werking nadat de Wet Bibob 
artikel 2.1 eerste lid onder i heeft aangewezen als beschikking als bedoeld in artikel 1 


4 
 







van de Wet Bibob. 
3. Na wijziging van artikel 30e en 30f van de Wet op de Kansspelen zal een vergunning 


als bedoeld in artikel 30b lid 1 van de Wet op de Kansspelen eveneens onderdeel 
uitmaken van de beleidsregel, voor wat betreft het exploiteren van een inrichting die is 
bestemd om het publiek de gelegenheid te geven een spel door middel van 
speelautomaten te beoefenen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onderdeel b, van de 
Wet op de kansspelen, maar pas nadat de Wet Bibob artikel 30b lid 1 als beschikking 
heeft aangewezen als bedoeld in artikel 1 van de Wet Bibob. 
 


Artikel 12. Citeertitel 
 
Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel Wet Bibob Deventer 
Aldus vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, 
ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, d.d………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOELICHTING BIJ DE BELEIDSREGEL BIBOB GEMEENTE DEVENTER 
 


1. Inleiding 
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1.1. Algemeen 


 


 


 


 


Op 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) 
en het daarbij behorende Besluit Bibob in werking getreden. Deze wet stelt bestuursorganen in staat 
ongewilde facilitering door de overheid van criminele activiteiten tegen te gaan. De wet maakt het 
hierbij mogelijk bepaalde vergunningen (o.a. drank- en horeca, coffeeshops, bouw- en 
milieuvergunning) en subsidies te weigeren of in te trekken als er sprake is van een ernstig gevaar dat 
de vergunning of de subsidie wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten of het ‘witwassen’ 
van geld. In de wet is tevens een mogelijkheid opgenomen voor aanbestedende diensten om 
opdrachten niet te gunnen, indien hier eveneens sprake is van een ernstig gevaar. 
 


1.2. Waarom een beleidsregel
Het is de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om het Bibobinstrument toe te 
passen. Vanwege de grote mate van bestuurlijke keuzevrijheid bij de toepassing van de Wet Bibob 
verdient het de voorkeur dat de toepassing plaatsvindt op basis van een beleidsregel, waarin het 
bestuursorgaan aangeeft op welke wijze de Wet Bibob gemeentebreed door het bestuursorgaan 
toegepast zal worden. Dit schept duidelijkheid naar de burgers en ondernemingen die potentieel aan 
een Bibob-onderzoek kunnen worden onderworpen. 
 
Met name de afweging om tot een Bibob-onderzoek over te gaan, dient – juist met het oog op het 
ingrijpende karakter van het instrument - weloverwogen en met inachtneming van de beginselen van 
behoorlijk bestuur te worden genomen. Daarbij spelen proportionaliteit, subsidiariteit, rechtszekerheid 
en rechtsgelijkheid een belangrijke rol. 
 
De toepassing van de Wet Bibob is slechts één van de middelen binnen de bestuurlijke aanpak van 
(georganiseerde) criminaliteit. De wetgever heeft bestuursorganen een instrument in handen gegeven, 
maar heeft daarbij tevens aangegeven, dat het instrument slechts mag worden ingezet als ultimum 
remedium. Het komt aan bod als andere instrumenten – zoals handhaving van bestaande regelgeving 
en bestaand beleid onvoldoende resultaat leveren. 
 
Overigens wordt benadrukt dat de beleidsregel een algemeen kader bieden. Vanwege de complexiteit 
van de wet en de diversiteit van aanvragen om vergunningen blijft maatwerk noodzakelijk en kan 
indien dit de toepassing en het doel van de Wet Bibob ten goede komt worden afgeweken van het 
algemene kader. 
 


1.3. Bevoegdheden
Ten aanzien van de genoemde vergunningen geldt dat het bestuursorgaan in deze zowel het college 
van burgemeester en wethouders als de burgemeester kan zijn. De burgemeester van Deventer heeft 
besloten dit beleid tevens van toepassing te verklaren ten aanzien van de vergunningen, die onder 
zijn gezag vallen. Ter voorkoming van misverstanden en omwille van de leesbaarheid wordt in vervolg 
gesproken over het “bestuursorgaan”, waarmee dus zowel het college als de burgemeester kan 
worden bedoeld. 
 


1.4. Wet Bibob
In hoofdlijnen regelt de wet twee zaken. Ten eerste wordt het mogelijk om bepaalde vergunningen en 
subsidies te weigeren, bestaande beschikkingen in te trekken of gunning van een opdracht uit te 
sluiten wegens – globaal gezegd – misbruik ervan. Ten tweede voorziet de wet in een landelijk Bureau 
Bibob dat bestuursorganen desgevraagd adviseert over de mate van gevaar dat er sprake is van 
misbruik van de gevraagde beschikking en daartoe screeningen kan gaan uitvoeren. 
 
Op grond van artikel 3 Wet Bibob kan een bestuursorgaan een beschikking weigeren of intrekken 
wanneer: 


A. sprake is van een ernstig gevaar dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor het uit 
gepleegde strafbare feiten op geld waardeerbare voordelen te benutten; 


B. sprake is van een ernstig gevaar dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor het 
plegen van strafbare feiten; 


C. feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van 
de aangevraagde dan wel gegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd; 


 
1.5. Algemeen toepassingsbereik Wet Bibob
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De wet Bibob geldt voor een beperkt aantal soorten vergunningen en een beperkt aantal 
sectoren of branches. Deze vergunningen, sectoren of branches zijn genoemd in de Wet Bibob 
of in het bij de wet behorend Besluit Bibob. In deze beleidsregel wordt alleen ingegaan op het 
toepassingsbereik van de Wet Bibob welke van toepassing is voor de bestuursorganen van de 
gemeente. 
 
Vergunningen 
Waar het gaat om uitvoering van rijksregelgeving vallen vergunningen in het kader van de 
Omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk en het oprichten, het veranderen of het 
veranderen van de werking van een inrichting en de Drank- en Horecawet onder de werking van de 
Wet Bibob. 
 
In het Besluit Bibob worden lokale vergunningen als de exploitatievergunning voor horeca (droge en 
natte horeca), de vergunningen voor seksinrichtingen/ escortbedrijven, speelautomatenhallen, en 
evenementenvergunningen (voor zover er sprake is van risico’s op criminele facilitering bij de 
verlening van een evenementenvergunning) onder de werking van de wet gebracht. 
 
Subsidie 
Ook voor subsidies is de Wet Bibob van toepassing. Anders dan bij vergunningen biedt de wetgever 
geen limitatieve lijst van soorten subsidieregelingen die onder de werking van de Wet Bibob vallen. 
Subsidieverstrekkers die gebruik willen maken van de extra weigering- (en intrekkings-)gronden, 
kunnen zelf de desbetreffende subsidieregelingen aanpassen.  
 
Daarbij bestaat een onderscheid tussen: subsidieregelingen die bij of krachtens de wet geregeld zijn 
en individuele subsidieregelingen die niet bij of krachtens de wet geregeld zijn. 
Voor de subsidieregelingen die bij wet geregeld zijn, heeft de wetgever al een keuze gemaakt 
of de Wet Bibob van toepassing is. 
 
Voor toepassing van de Wet Bibob bij gemeentelijke subsidieregelingen is toestemming van de 
ministers van Veiligheid en Justitie vereist. De toestemming wordt alleen geweigerd indien de 
toepassing van het Bibob-instrument een onevenredig zwaar middel zou zijn ten opzichte van het 
belang dat moet worden gehecht aan de desbetreffende subsidie(s). 
 
Overheidsopdrachten 
De branches waarbinnen overheidsopdrachten kunnen worden geweigerd op grond van de wet zijn 
beperkt tot de ICT-, de bouw- en de milieusectoren. Bij de aanbestedingsprocedures wordt 
aangesloten bij de Europese richtlijnen en kan met behulp van een advies van het landelijk Bureau 
Bibob nadere invulling worden gegeven aan de daarin vermelde uitsluitingsgronden. 
 
Toekomstige wetgeving 
Na de wijziging van de Wet Bibob zullen ook de volgende beschikkingen/ activiteiten onder de werking 
van de Wet Bibob komen te vervallen: 
-   Vastgoed- en grondtransacties waar de overheid betrokken is als civiele partij: 


een overeenkomst of een andere rechtshandeling met betrekking tot een onroerende zaak 
met als doel: 
1º. het verwerven of vervreemden van een recht op eigendom of het vestigen, 
vervreemden of wijzigen van een zakelijk recht; 
2º. huur of verhuur; 
3º. het verlenen van een gebruikrecht; of 
4º. de deelname aan een rechtspersoon, een commanditaire vennootschap of een 
vennootschap onder firma die het recht op eigendom of een zakelijk recht met betrekking 
tot die onroerende zaak heeft of die onroerende zaak huurt of verhuurt. 


-   Exploitatie van speelautomaten (vergunning wordt verleend door minister V&J) 
-   Importeren van vuurwerk (vergunning wordt verleend door minister I&M) 
 
 
Na inwerkingtreding van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche 
zal de vergunningplicht bij wet geregeld worden en vervalt de grondslag uit de gemeentelijke 
verordening. 
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2. Uitgangspunten beleidsregel Wet Bibob 
 
2.1 Subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel. 


Op basis van de Memorie van Toelichting van de Wet Bibob zijn de beginselen van subsidiariteit en 
proportionaliteit belangrijke uitgangspunten van de wet. Het instrument Bibob dient dan ook een 
ultimum remedium te zijn. Daarom bekijkt het bestuursorgaan eerst zelf of er geen bestaande 
weigerings- en/of intrekkingsgronden aanwezig zijn. Deze bestaande weigerings- en/of 
intrekkingsgronden hebben namelijk ook betrekking op de integriteit van de aanvrager of 
vergunninghouder. 
 
Te denken valt bijvoorbeeld aan de eis “niet in enig opzicht van slecht levensgedrag te zijn” of de 
eisen van het ‘Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet’. 
 
Op de tweede plaats dient het bestuursorgaan te onderzoeken of zij niet zelfstandig de Wet Bibob kan 
toepassen. Dit vindt plaats met behulp van de in artikel 30 van de Wet Bibob omschreven 
aanvraagformulieren. Hierin wordt onder meer gevraagd wie de leidinggevenden dan wel 
vermogensverschaffers van betrokkene(n) zijn, en wie de eventuele onderaannemer is en wat de 
wijze van financiering is. 
 
Wanneer een bestuursorgaan zelf voldoende informatie heeft weten te verzamelen waaruit blijkt dat er 
sprake is van een situatie als omschreven in artikel 3 van de Wet Bibob kan het bestuursorgaan 
rechtstreeks overgaan tot weigering of intrekking van de vergunning. 
 
Het niet meewerken aan het invullen van het Bibob-vragenformulier mag hierbij overigens door 
het bestuursorgaan worden uitgelegd als een ernstig gevaar op crimineel misbruik en kan dus 
direct leiden tot intrekking of weigering van de vergunning. 
 


2.2 Evenredigheidsbeginsel 
De wetgever heeft in artikel 3 van de Wet Bibob eveneens tot uiting gebracht dat de weigering dan wel 
intrekking als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, slechts plaats vindt indien deze evenredig is met 
de mate van gevaar en voor zover het ernstige gevaar als bedoeld in artikel 3 de ernst van de 
strafbare feiten betreft (zie artikel 3, vijfde lid Wet Bibob). 
Hiermee wordt bedoeld dat de strafbare feiten die aan de orde zijn, betrekking dienen te hebben op 
activiteiten waarvoor de vergunning of subsidie wordt of is aangevraagd. Iemand die bijvoorbeeld ooit 
is veroordeeld voor winkeldiefstal, kan niet om die reden een omgevingsvergunning worden 
geweigerd. 
 


2.3 Geheimhouding 
Vanwege de aard van de gegevens en de diversiteit aan bronnen waaruit door het Landelijk Bureau 
Bibob kunnen worden geput, dient met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van de personen waarover het Landelijk Bureau Bibob gegevens heeft verzameld, een zeer stringent 
regime te worden gehanteerd ten aanzien van de verstrekking van die persoonsgegevens. De Wet 
Bibob kent dan ook een gesloten verstrekkingenregime. 
 
Dit houdt in dat de persoonsgegevens die het Landelijk Bureau Bibob heeft geregistreerd, niet worden 
verstrekt buiten de gevallen om die in de wet Bibob expliciet zijn geregeld (artikel 28 Wet Bibob). De 
geheimhoudingsplicht geldt voorts voor eenieder die op basis van de Wet Bibob de beschikking krijgt 
over persoonsgegevens. Als zodanig geldt de geheimhoudingsplicht dus zowel voor de medewerkers 
van het Landelijk Bureau Bibob, het bestuursorgaan dat om een advies heeft verzocht en zijn 
ambtenaren en voor de betrokkene die in de motivering van de hem betreffende beslissing in 
voorkomend geval persoonsgegevens inzake derden kan aantreffen. 
 
Het advies van het bureau zal worden gebruikt ter onderbouwing van de uiteindelijke beslissing 
omtrent de verlening dan wel intrekking van de vergunning. Slechts gegevens die noodzakelijk zijn ter 
motivering van de beschikking, zullen worden bekend gemaakt aan de betrokkene en worden 
opgenomen in de beslissing op de aanvraag. 
 
Indien betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht een zienswijze in te dienen bij een negatieve 
beschikking1, heeft hij wel recht op inzage van het gehele advies. Gegevens over derden, die 
                                                      
1 Ingevolge artikel 4.7 van de Algemene wet bestuursrecht heeft een belanghebbende(n) het recht een zienswijze in te 
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noodzakelijk zijn ter motivering van de beschikking kunnen door die derden (betrokkenen) eveneens 
worden ingezien, maar dan alleen die passages die rechtstreeks op hen betrekking hebben. 
 
Op grond van het gestelde in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur vallen diverse in het 
kader van de Wet Bibob verstrekte gegevens niet onder de algemene informatieverstrekkingplicht van 
die wet. 
 
De in het kader van de Wet Bibob vergaarde informatie valt ook onder de werking van de Wet 
bescherming persoonsgegevens. 
 


2.4 Administratieve lasten 
Het toepassen van het Bibob-instrumentarium zorgt voor een lastenverzwaring bij de aanvrager, deze 
zal immers meer gegevens bij de aanvraag om een beschikking moeten overleggen. 
Indien daadwerkelijk wordt overgegaan tot het aanvragen van een advies bij het Landelijk Bureau 
Bibob zal tevens de termijn waarbinnen een beslissing op de aanvraag wordt genomen worden 
opgeschort. Dit staat haaks op het streven te komen tot een lastenverlichting voor burgers en 
bedrijven en een snellere doorlooptijd van het afhandelen van aanvragen. 
 
Algemeen uitgangspunt van de beleidslijn is dat de aanvrager niet onnodig wordt belast met allerlei 
procedures en uitgebreide formulieren, indien dit niet noodzakelijk is. 
 
Dit betekent dat met het toepassen van het Bibob-instrumentarium terughoudend zal worden 
omgegaan. Een effectieve toepassing van het Bibob-instrumentarium is gediend met een selectieve 
inzet hiervan. 
 
Door de Wet Bibob alleen van toepassing te verklaren op risicovolle branches dan wel gebieden of 
sectoren, worden administratieve lasten beperkt. 
 


2.5 Financieel 
Het beoordelen van aanvragen of subsidies in het kader van de Wet Bibob heeft financiële gevolgen 
voor de gemeente. Ook een aanvraag om advies aan het Landelijk Bureau Bibob brengt kosten met 
zich mee. 
 
De Wet Bibob wordt niet in medebewind uitgevoerd; het toepassen van de Wet Bibob is een 
discretionaire bevoegdheid. Dat betekent dat artikel 108, 3e lid van de Gemeentewet niet van 
toepassing is en de kosten voor gemeenten voor het toepassen van het Bibob-instrumentarium niet 
door het Rijk worden gecompenseerd. 
 
Ingevolge artikel 229, 1e lid, aanhef en onder b van de Gemeentewet kunnen “rechten worden 
geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur te verstrekte 
diensten”. 
De kosten die door het Landelijk Bureau Bibob voor de aanvraag om advies bij het gemeentebestuur 
in rekening worden gebracht zullen worden doorbelast aan de aanvrager om vergunning. 
De kosten voor het aanvragen om advies bij het Landelijk Bureau Bibob zullen niet in rekening 
worden gebracht, indien: 
- het advies leidt tot verlening van de vergunning; 
- er sprake is van een reeds verleende vergunning; 
 
 
 
 
 


                                                                                                                                                                      
dienen bij geheel of gedeeltelijke afwijzen van een aanvraag om een beschikking. Hieruit volgt dat bij het weigeren 
van een beschikking of het stellen van aanvullende voorwaarden bij een beschikking, de aanvrager en overige 
belanghebbende(n) het recht hebben een zienswijze in te dienen. Uit artikel 33 van de Wet Bibob volgt dat inzage van 
het advies van het Landelijk Bureau Bibob door de aanvrager of overige betrokkene(n) alleen dan mogelijk is, indien op 
grond van artikel 3 van de Wet Bibob de gevraagde beschikking wordt geweigerd of aan de beschikking voorwaarden 
worden verbonden. Bij het positief beschikken op de gevraagde vergunning, is inzage in het Bibob-advies dus niet 
mogelijk. 
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3. Artikelsgewijze toelichting 
 


Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen 
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
In de beleidsregel wordt een aantal definities beperkter gedefinieerd dan in de Wet Bibob. Het gaat 
om de definities ‘beschikkingen en opdrachten’ en ‘betrokkene’. De genoemde begrippen worden in 
de beleidsregel beperkt uitgelegd, vanwege de in de beleidsregel gemaakte keuze de Wet Bibob niet 
in zijn geheel toe te passen. 
 
In de beleidsregel wordt verder gebruik gemaakt van een aantal nieuwe definities. Het gaat om de 
definities ‘aanvraag’, ‘bestuursorgaan’ en ‘Bibobtoets’. Het begrip ‘aanvraag’ wordt ruim uitgelegd en 
omvat zowel de aanvraag om een beschikking te nemen als het aanbod tot een overheidsopdracht. 
 
Hoofdstuk 2: Toepassingsbereik 
 
Artikel 3 lid 1: Categorieën 
In beginsel heeft de wetgever in het kader van het proportionaliteit- en subsidiariteitbeginsel reeds een 
afweging gemaakt in de toepassingsgebieden van de Wet Bibob. De sectoren/ activiteiten zoals deze 
benoemd zijn in de Wet Bibob zijn door hun aard en omvang en eigenschappen kwetsbaar voor 
criminele infiltratie. Het Bibob-instrument speelt hierbij een rol waar het gaat om het tegengaan van de 
verwevenheid tussen onder- en bovenwereld, waarbij er geen andere instrumenten zijn om deze 
problematiek effectief aan te pakken. 
 
De volgende overwegingen hebben ten grondslag gelegen voor het aanwijzen van sectoren, 
activiteiten en/ of gebieden waarop het Bibob-instrumentarium van toepassing wordt 
verklaard: 
-  het risico van criminele infiltratie bij bepaalde sectoren; 
-   landelijke en lokale ervaringen met het toepassen van het Bibob-instrumentarium; 
-  de aanwezigheid van bepaalde sectoren binnen de gemeente; 
-  de aanwezigheid van bepaalde risicogebieden binnen de gemeente; 
-  de afwezigheid van mogelijkheden om deze sectoren, activiteiten en/ of gebieden op 


andere wijzen vooraf te toetsen aan mogelijke risico’s op criminele infiltratie; 
 


A.  Beschikkingen 
 
I  Drank- en horecawetvergunning 
Wettelijke grondslag: artikel 3 Drank- en horecawet 
 
De beleidsregel Bibob is van toepassing op vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en 
horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf. 
 
Instellingen als genoemd in artikel 4 van de Drank- en horecawet (paracommerciële instellingen)vallen 
niet onder de beleidsregel Bibob, tenzij: 
a)  er op basis van de door de gemeente (op basis van de beschikbare informatie) ingevulde 


Indicatorenlijst aanwijzingen zijn dat de beschikking of opdracht mogelijk mede zou kunnen 
worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld 
waardeerbare voordelen te benutten of strafbare feiten te plegen; 


b)  de gemeente op andere wijze bekend is met feiten en omstandigheden die aanleiding geven 
om te veronderstellen dat de beschikking of opdracht mede zou kunnen worden gebruikt om 
uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te 
benutten of strafbare feiten te plegen; 


c)  in de gevallen dat het Openbaar Ministerie op basis van artikel 11 j° 26 van de Wet Bibob wijst 
op de wenselijkheid om een advies aan te vragen. 
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Toelichting: 
Uit onderzoek naar de dreiging van de georganiseerde misdaad in bepaalde economische sectoren, 
dat op verzoek van de Parlementaire Enquête Commissie Van Traa door onderzoeksgroep Fijnaut is 
uitgevoerd blijkt dat de horecabranche gevoelig is voor criminele invloeden. Daarnaast worden 
vergunningen veelvuldig gewijzigd en veelvuldig vinden in deze branches wisselingen (lees ook: 
transacties) plaats van ondernemers. De kans dat daarmee criminele activiteiten zijn gemoeid is 
daardoor groter. 
 
Voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen, sportkantines, e.d. is het risico op criminele 
infiltratie minder aanwezig. De afgelopen jaren is echter een verschuiving waarneembaar waarbij 
criminele infiltratie plaatsvindt, bijvoorbeeld door middel van sponsoring aan lokale sportverenigingen. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat buurthuizen, jongerencentra, e.d. gebruikt worden voor 
bijvoorbeeld illegale gokactiviteiten. 
In dit kader is een vangnetregeling opgenomen in de beleidsregel ten aanzien van paracommerciële 
bedrijven. 
 
II  Vergunningen op grond van artikel 7 Wet Bibob 
 
Exploitatievergunning Openbare inrichting 
Wettelijke grondslag: Algemene plaatselijke verordening/ gemeentelijke verordening 
 
De beleidsregel Bibob is van toepassing op vergunning ingevolge artikel 2:28 van de Algemene 
plaatselijke verordening voor het exploiteren van een inrichting waarin bedrijfsmatig, in een omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet, logies wordt verstrekt, dranken worden geschonken, 
of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt. 
 
Toelichting: 
Ook de zogenaamde “droge horeca” is gevoelig voor criminele invloeden. Ook hier gaat vaak contant 
geld in om en vinden vaak wisselingen van ondernemers plaats. Door de exploitatievergunning onder 
het toepassingsbereik van deze beleidsregel te laten vallen, wordt voorkomen dat ondernemers met 
(mogelijk) criminele intenties, zich verplaatsen naar de droge horeca. 
 
Ook coffeeshops vallen onder deze exploitatievergunning (rookwaren). Daarnaast geldt voor 
coffeeshops nog een gedoogverklaring. Deze valt echter niet onder de werking van de Wet Bibob, 
omdat de exploitatievergunning hier al in voorziet. 
 
Exploitatievergunning voor seksinrichtingen en/ of escortbedrijven 
Wettelijke grondslag: Algemene plaatselijke verordening/ gemeentelijke verordening 
 
De beleidsregel Bibob is van toepassing op vergunning ingevolge artikel 3:4 van de Algemene 
plaatselijke verordening voor het exploiteren van een inrichting waarin bedrijfsmatig, in een omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele handelingen worden verricht, seksuele 
diensten worden aangeboden of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden, of een 
natuurlijke persoon, een groep van natuurlijke personen of een rechtspersoon die bedrijfsmatig, in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele handelingen verricht of seksuele 
diensten aanbiedt in een andere ruimte dan de bedrijfsruimte. 
 
Toelichting: 
In de seksbranche vinden nog steeds veel misstanden plaats, zoals gedwongen prostitutie en 
mensenhandel. Ook is deze branche gevoelig voor andere criminele activiteiten, waaronder 
vastgoedfraude, witwassen. Daarnaast vindt betaling in deze branche in het algemeen plaats met 
contact geld en is de wijze van aansturing en zeggenschap over personen vaak ondoorzichtig. 
 
Na inwerkingtreding van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche is de 
grondslag voor vergunningverlening artikel 9 van die wet. 
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Exploitatievergunning voor speelautomatenhallen 
Wettelijke grondslag: Algemene plaatselijke verordening/ gemeentelijke verordening 
 
De beleidsregel Bibob is van toepassing op vergunning ingevolge artikel 2:39 van de Algemene 
plaatselijke verordening voor het exploiteren van een inrichting die is bestemd om het publiek de 
gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen als bedoeld in artikel 
30c, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de kansspelen. 
 
Toelichting: 
Na wijziging van de Wet Bibob wordt een weigeringsgrond voor de aanwezigheid van speelautomaten 
in de Wet op de kansspelen opgenomen. Artikel 4 onder e van het Besluit Bibob komt hiermee 
waarschijnlijk te vervallen.  
 
Evenementenvergunning 
Wettelijke grondslag: Algemene plaatselijke verordening 
 
De beleidsregel Bibob is van toepassing op een natuurlijk persoon, een groep van natuurlijke 
personen of een rechtspersoon die bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders 
dan om niet, evenementen organiseert, in de door de burgemeester aan te wijzen categorieën van 
vechtsportwedstrijden of –gala’s of andersoortige evenementen waarbij sprake is van risico’s op 
criminele facilitering bij de verlening van een evenementenvergunning. 
 
Toelichting: 
Voor zover evenementen in horeca-inrichtingen worden georganiseerd door gevestigde 
horecaondernemers vallen deze al onder de Wet Bibob. Uit rapportages van de politie Amsterdam en 
de Dienst Nationale Recherche blijkt dat bij sommige evenementenvergunningen, waaronder die voor 
vechtsportwedstrijden en -gala’s, georganiseerde criminaliteit wordt gefaciliteerd en dat er sprake is 
van vermenging van de onder- en bovenwereld. Hier valt vooral de rol van de organisatoren en 
sponsors op. Hierbij bestaat het risico dat de te verlenen vergunning mede zal worden gebruikt om 
wederrechtelijk verkregen vermogen te investeren, hetgeen niet denkbeeldig is bij de organisatie van 
een evenement van enige omvang. 
 
De gemeente zal moeten kunnen aantonen dat de specifieke tak van evenementen vatbaar is voor 
criminele beïnvloeding, bijvoorbeeld door middel van bestuurlijke rapportages van de politie of 
criminaliteitsbeeldanalyses. Criminaliteitsbeeldanalyses worden doorgaans opgesteld door de politie 
en het openbaar ministerie, samen met het bestuur, om trends en ontwikkelingen in criminaliteit in 
beeld te brengen. Op basis van dergelijke analyses kan een burgemeester bepaalde categorieën 
evenementen aanwijzen, waarop de beleidsregel Bibob van toepassing is. 
 
III  Omgevingsvergunningen 
 
Omgevingsvergunning voor het oprichten, het veranderen of het veranderen van de werking 
van een inrichting (milieu) 
Wettelijke grondslag: artikel 2.1, eerste lid, onder e en i, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 
 
De beleidsregel Bibob is van toepassing op vergunningen ingevolge artikel 2.1, eerste lid, 
onder e en i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het oprichten, het 
veranderen of het veranderen van de werking van een inrichting in de navolgende categorieën 
inrichtingen: 
-  Afvalverwerkingsbedrijven 
-  Grond(verzet)bedrijven, inclusief de grondbanken 
-  Autoherstel/ -demontagebedrijven 
-  Recyclingbedrijven (inclusief witgoedhandelaren) 
-  Transportsector 
-  Op- en overslagbedrijven 
-  Vuurwerkhandel 
-  Bedrijven voor het duurzaam opwekken van energie  
 
Toelichting: 
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De onderzoeksgroep Fijnaut heeft op verzoek van de commissie van Traa onderzoek gedaan naar de 
dreiging van georganiseerde misdaad in bepaalde sectoren. De afvalverwerkingsbranche kwam hierbij 
naar voren als gevoelig voor organisatiecriminaliteit en het plegen van strafbare feiten. De 
vuurwerkhandel en demontage- en sloopbedrijven blijken uit onderzoek van bureau SBA van de 
provincie Gelderland en de politie een branche waar criminaliteit voorkomt. Reden dat er veel 
criminaliteit voorkomt zijn hoge winstmarges bij illegale activiteiten, discrepantie tussen wetgeving en 
handhaving en stijgende kosten door aangescherpte normen wat illegaliteit aantrekkelijk maakt. Het 
lijkt gerechtvaardigd de aandacht voor milieuactiviteiten te richten op genoemde branches. 
 
Bedrijven die vallen onder de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets2 
Deze categorie bedrijven, voor zover deze niet onder een van hiervoor benoemde branches vallen, 
zijn o.a. vanwege het kunnen toepassen van de Wet Bibob vergunningplichtig gemaakt. Hiermee 
worden deze categorie bedrijven risicovol geacht te zijn. 
 
Omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (bouwen) 
Wettelijke grondslag: artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen 
Omgevingsrecht 
 
De beleidsregel Bibob is van toepassing op vergunningen ingevolge artikel 2.1, eerste lid, 
onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het bouwen van een 
bouwwerk, waarbij de bouwkosten: meer bedragen dan € 250.000, - 
 
De beleidsregel Bibob is van toepassing op vergunningen ingevolge artikel 2.1, eerste lid, 
onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waarbij het bouwwerk valt onder de 
volgende risicocategorieën:  
-  Horeca-, escort-, prostitutiebedrijven en speelautomatenhallen (inclusief  coffeeshops, hotels, 


darkrooms, seksbioscopen,  sekswinkels, massagesalons); 
- Afvalbewerkings- en verwerkingsbedrijven; 
-  Kamerverhuurbedrijven, hotels, logies (de verhuur van onzelfstandige woningen, zoals kamers en 


etages met gedeelde voorzieningen in woongebouwen.) 
-  Vastgoedbedrijven; (bedrijven/personen die zich bedrijfsmatig bezighouden met het aan- en 


verkopen van, beleggen in, exploiteren van en de handel in onroerend goed) 
-  Belwinkels, internetcafés en gamecenters; 
-  Avondkappers; 
-  niet-geregistreerde uitzendbureaus; 
-  Smart-, head- en growshops; 
-  Autoverkoop- en verhuurbedrijven; 
-  Categorieën die een sterke relatie hebben met bovenstaande categorieën (bijv. wonen boven 


bordelen). 
 
Toelichting: 
Het toepassen van de Wet Bibob voor de omgevingsvergunning onderdeel Bouwen, kan – gelet op de 
risico’s- op verschillende wijzen plaatsvinden.  
 
Bouwsom 
- Bouwactiviteiten met een aanneemsom vanaf € 250.000, - (exclusief BTW) vallen onder de 
beleidsregel Bibob; 
- Bouwactiviteiten met een aanneemsom onder de € 250.000, - (exclusief BTW) vallen wél 
onder de beleidsregel wanneer de bouwactiviteit betrekking heeft op een aantal 
specifiek benoemde risicocategorieën die gevoelig worden geacht voor criminele 
invloeden; 
- Bouwactiviteiten met een aanneemsom onder de € 250.000, - (exclusief BTW) vallen wél 
onder de beleidsregel wanneer de bouwactiviteit betrekking heeft op een aantal 
specifiek benoemde risicogebieden die gevoelig worden geacht voor criminele invloeden. 
 
Risicocategorieën 
Landelijk is een aantal risicocategorieën benoemd. 
 
B.  Aanbestedingen 


                                                      
2 Na wijziging van de Wet Bibob, verwacht medio 2012 
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Wettelijke grondslag: artikel 5, tweede lid van de Wet Bibob juncto artikel 3 van het Besluit 
Bibob 
 
De beleidsregel Bibob is van toepassing op aanbestedingen in de sectoren bouw, 
informatiecommunicatie technologie (ICT) en milieu voor levering en diensten en voor werken indien: 
a.  er op basis van de door de gemeente (op basis van de beschikbare informatie) ingevulde 


Indicatorenlijst aanwijzingen zijn dat de beschikking of opdracht mogelijk mede zou kunnen 
worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld 
waardeerbare voordelen te benutten of strafbare feiten te plegen; 


b.  de gemeente op andere wijze bekend is met feiten en omstandigheden die aanleiding geven 
om te veronderstellen dat de beschikking of opdracht mede zou kunnen worden gebruikt om 
uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te 
benutten of strafbare feiten te plegen; 


c.  in de gevallen dat het Openbaar Ministerie op basis van artikel 11 j° 26 van de Wet Bibob 
wijst op de wenselijkheid om een advies aan te vragen. 
 


Toelichting: 
In het Besluit Bibob is aangegeven, dat Bibob-beleid voor wat betreft aanbestedingen alleen 
betrekking kan hebben op opdrachten vallend binnen de sectoren: 
bouw, informatie-communicatie technologie (ICT) en milieu. 
 
Anders dan bij vergunningen, geeft de Wet Bibob geen weigeringsgronden voor het niet gunnen van 
een overheidsopdracht, maar kan het toetsingskader van artikel 3 van de Wet Bibob (waaronder een 
advies van het Landelijk Bureau Bibob) gebruikt worden of er sprake is van een uitsluitingsgrond. 
 
Het gaat om de volgende uitsluitingsgronden: 
1.  de ondernemer is bij een gerechtelijk vonnis dat kracht van gewijsde heeft, veroordeeld 


wegens deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen 
van geld; 


2.  de ondernemer verkeert in staat van faillissement, of is voorwerp van een surseance 
van betaling; 


3.  t.a.v. de ondernemer faillissement is aangevraagd/surseance van betaling aanhangig is 
gemaakt; 


4.  de ondernemer onherroepelijk is veroordeeld voor een delict inzake de professionele 
integriteit; 


5.  de ondernemer een ernstige fout heeft begaan in de uitoefening van zijn beroep; 
6.  de ondernemer niet heeft voldaan aan de verplichtingen t.a.v. de betaling van de 


sociale verzekeringsbijdragen; 
7.  de ondernemer niet heeft voldaan aan de verplichtingen t.a.v. de betaling van 


belastingen; 
8.  de ondernemer zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij 


het verstrekken van de inlichtingen t.a.v. de uitsluitingsgronden en geschiktheidcriteria. 
 
Verder moet het gaan om overheidsopdrachten met een aanzienlijke maatschappelijke of 
economische waarde. Dit laatste begrip is vrij interpreteerbaar. De wetgever heeft geen concrete 
bedragen willen aangeven. Bij aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden is in ieder geval 
sprake van aanzienlijke economische waarde. Voor leveringen en diensten is een Europese 
drempelwaarde van 200.000 euro van toepassing. Voor werken bedraagt de Europese 
drempelwaarde 5.000.000 euro (bedragen geldend in 2012-2013). 
 
Nieuwe aanbestedingenwet 
Op dit moment ligt de nieuwe aanbestedingenwet ter behandeling in de Tweede Kamer Het 
wetsvoorstel bevat een verbeterde regeling voor de toetsing van integriteit ten opzichte van de huidige 
aanbestedingsregelgeving. De beslissing of en hoe te toetsen ligt bij de aanbestedende dienst. Indien 
de aanbestedende dienst besluit te toetsen op integriteit, doet deze dat in eerste instantie via de eigen 
verklaring. Voor integriteit geldt vervolgens net als voor de andere onderdelen van de eigen verklaring, 
dat aanbestedende diensten of speciale-sectorbedrijven aan de winnaar of geselecteerden om een 
bewijsstuk kunnen vragen. Dit bewijsstuk is de «gedragsverklaring aanbesteden». De aanbestedende 
dienst is niet verplicht om naar een gedragsverklaring aanbesteden te vragen. Indien een ondernemer 
geen gedragsverklaring aanbesteden kan overleggen, betekent dit niet dat deze ondernemer 
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automatisch is uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure. De afweging om een 
ondernemer uit te sluiten ligt bij de aanbestedende zelf. 
De nieuwe regeling voor toetsing van integriteit schept uniformiteit doordat de integriteit van de 
ondernemer altijd in eerste instantie door middel van de uniforme eigen verklaring wordt gevraagd. 
Verder is de gedragsverklaring aanbesteden breder dan de bestaande VOG, omdat ook 
mededingingsrechtelijke overtredingen worden meegenomen. Hierdoor hoeven aanbestedende niet 
langer op eigen en dus verschillende wijze te toetsen op mededingingsovertredingen. 
 
De geldigheidstermijn van de gedragsverklaring aanbesteden is twaalf maanden. Dit maakt een einde 
aan de uiteenlopende termijnen die nu in de praktijk worden gehanteerd. Twaalf maanden is langer 
dan de thans gebruikelijke termijnen. Ondernemers hoeven daarom voortaan minder vaak een nieuwe 
verklaring aan te vragen, wat zorgt voor een Deze gedragsverklaring is breder dan de huidige 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Bij de gedragsverklaring worden ook mededingingsrechtelijke 
overtredingen in ogenschouw genomen, zoals een onherroepelijke boete van de NMA. Wel kan 
aanvullend nog een Bibobonderzoek worden uitgevoerd. Alleen onherroepelijke veroordelingen van 4 
jaar voor deelname aan de inschrijving mogen bij de beoordeling worden betrokken. Gebruik van de 
gedragsverklaring aanbesteden geldt zowel bij Europese als nationale aanbestedingen. 
 
C.  Subsidies 
Wettelijke grondslag: artikel 6, eerste lid van de Wet Bibob 
 
De beleidsregel Bibob is van toepassing op subsidies welke ingevolge de (algemene) 
subsidieverordening van de gemeente Deventer zijn aangewezen als subsidies welke vallen onder de 
werking van de Wet Bibob. Het betreffen hier de budgetsubsidies van € 100.000, - of meer 
 
Toelichting: 
De Wet Bibob kan alleen worden toegepast op subsidies, indien de subsidieregeling is goedgekeurd 
door de minister van Veiligheid en Justitie3, welke goedkeuring slechts kan worden onthouden 
wegens strijd met het recht of wegens onevenredigheid tussen enerzijds het belang dat moet worden 
gehecht aan de desbetreffende subsidie of subsidies en anderzijds de inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer ten gevolge van het aanvragen van een advies.  
 
Subsidies kunnen misbruikt worden of ingezet worden voor andere doeleinden dan dat ze 
voor verstrekt zijn. 
 
Omdat de Wet Bibob alleen ingezet kan worden bij subsidieregelingen die hiervoor ter goedkeuring 
zijn voorgelegd aan de minister, is het niet mogelijk op basis van signalen de wet toe te passen. Wel 
kunnen in de subsidieverordening andere (achteraf) toetsingsmomenten ingevoerd worden. 
 
Bestaande vergunningsituaties 
De Wet Bibob geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om –naast het weigeren van een vergunning- 
verleende vergunningen in te trekken. 
 
De aanleiding om bestaande vergunningen te onderwerpen aan een Bibob-toets doen zich voor 
als: 
a)  er op basis van de door de gemeente (op basis van de beschikbare informatie) ingevulde 


Indicatorenlijst aanwijzingen zijn dat de beschikking of opdracht mogelijk mede zou 
kunnen worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op 
geld waardeerbare voordelen te benutten of strafbare feiten te plegen; 


b)  de gemeente op andere wijze bekend is met feiten en omstandigheden die aanleiding 
geven om te veronderstellen dat de beschikking of opdracht mede zou kunnen worden 
gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld 
waardeerbare voordelen te benutten of strafbare feiten te plegen; 


c)  in de gevallen dat het Openbaar Ministerie op basis van artikel 11 j° 26 van de Wet Bibob 
wijst op de wenselijkheid om een advies aan te vragen. 


 
Eerdere toetsing betrokkenen 


                                                      
3 Na wijziging van de Wet Bibob 
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Bij een aanvraag om beschikking kan het Bibobformulier in beginsel achterwege blijven wanneer het 
de betreffende inrichting in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag is getoetst op grond van de 
Wet Bibob én uit deze toetsing geen ‘ernstige mate van gevaar’ of ‘mindere mate van gevaar’ voor 
misbruik van de vergunning naar voren is gekomen en er geen substantiële wijzigingen in het gezag 
of financiering van de onderneming heeft plaatsgevonden. 
 
Artikel 4: Toepassing en bijzondere situaties 
In artikel 3 is bepaald in welke gevallen de Wet Bibob in ieder geval wordt toegepast. De aanwijzing 
van categorieën in artikel 3 van de beleidsregel betekent niet dat het bestuursorgaan zich hiermee 
verplicht tot toepassing van de Wet Bibob in alle overige genoemde gevallen. In de overige situaties is 
er voor gekozen om de beleidsregel alleen toe te passen in die situaties dat er aanwijzingen zijn dat 
de beschikking of de opdracht mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen 
of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of strafbare feiten te plegen. 
 
Hoofdstuk 3: Procedure aanvraag om vergunning 
 
Artikel 5: Vragenlijst 
Om te komen tot een goede beoordeling in het kader van de Wet Bibob heeft het bestuursorgaan op 
grond van artikel 30 Wet Bibob de mogelijkheid om de aanvrager/ houder van een vergunning, 
subsidie of een gegadigde voor een overheidsopdracht vragen te stellen die zien op de 
bedrijfsstructuur, financiering, betrokken (rechts)personen etc. Bij het beoordelen van de aanvraag 
worden in ieder geval de volgende onderwerpen beoordeeld: 
a.  De naam, het adres en de woonplaats of plaats van vestiging van de aanvrager of 


gegadigde; 
b.  De naam, het adres en de woonplaats van de persoon die het formulier namens de 


aanvrager of gegadigde invult; 
c.  Het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel 
d.  De rechtsvorm van de aanvrager of gegadigde; 
e.  De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager of gegadigde gebruik maakt of 


heeft gemaakt; 
f.  De natuurlijke personen of rechtspersonen die, voor zover van toepassing: 
-  direct of indirect leiding geven of hebben gegeven aan betrokkene; 
-  direct of indirect zeggenschap hebben of hebben gehad over betrokkene; 
-  direct of indirect vermogen verschaffen of hebben verschaft aan betrokkene; 
-  onderaannemer van betrokkene zijn; 
g.  de wijze van financiering 
 
Voor het toetsen van aanvragen aan de Wet Bibob wordt gebruik gemaakt van het op grond van 
artikel 30 van de Wet Bibob door het Landelijk Bureau Bibob vastgestelde Bibobvragenformulier 
(inclusief bijlageformulier). Dit Bibob-vragenformulier maakt integraal onderdeel uit van de aanvraag 
om een vergunning of subsidie. 
 
Dit Bibob-vragenfomulier geldt voor alle aanvragen voor vergunningen, subsidies of gegadigden voor 
een overheidsopdracht welke onder het toepassingsbereik van deze beleidsregel vallen. 
 
Aan de hand van de door de aanvrager ingevulde Bibob-vragenformulier wordt door het 
bestuursorgaan een zorgvuldige en geobjectiveerde Bibob-toets uitgevoerd. Ook kan mede op basis 
van de ontvangen informatie nader onderzoek worden gedaan naar de aanvrager in zogenaamde 
open bronnen (w.o. de Kamer van Koophandel, Kadaster, Hypotheekregister, e.d.) 
 
In het Bibob-vragenformulier staat aangegeven over hoeveel jaren de betreffende informatie wordt 
gevraagd. Deze termijn is in veel gevallen gesteld op 3 of 5 jaar, omdat alleen aan de hand van 
gegevens over meerdere jaren inzicht ontstaat in de (financiële) administratie. In principe wordt de 
termijn gehanteerd die bij de betreffende vraag staat vermeld. Het is echter afhankelijk van het geval 
en het onderwerp van de aanvraag over hoeveel jaren gegevens gevraagd moeten worden om de 
aanvraag inhoudelijk te kunnen beoordelen. In het specifieke geval kan dus afgeweken worden van 
het aantal jaren dat bij de betreffende is vermeld. Bedrijven en zelfstandigen hebben de wettelijke 
plicht hun administratie 7 jaar te bewaren, zodat dit de maximale termijn is waarover de administratie 
gevraagd kan worden. 
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Ontvankelijkheid aanvraag 
De aanvraag om vergunning is pas ontvankelijk indien alle gevraagde gegevens zijn overlegd, dan wel 
dat het bevoegd gezag van mening is dat op basis van de verstrekte gegevens een voldoende 
beoordeling kan plaatsvinden op de aanvraag (en aanvrager) en de af te geven beschikking. Het 
ingevulde Bibob-vragenformulier is onderdeel van de aanvraag en daarmee van de 
ontvankelijkheidstoets. Een aanvraag is dus pas ontvankelijk indien alle gevraagde gegevens zijn 
overlegd. 
 
De aanvrager zal indien gegevens ontbreken, in staat worden gesteld de aanvraag volledig te maken. 
De behandeling van de aanvraag (en hiermee de termijn) zal worden opgeschort tot het moment dat 
de ontbrekende gegevens zijn overlegd. 
 
Indien de aanvrager weigert de gevraagde gegevens te overleggen kan dit aanleiding zijn de 
aanvraag om vergunning niet ontvankelijk te verklaren en de aanvraag buiten behandeling te stellen 
(met gebruikmaking van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht). Dit zal pas plaatsvinden 
nadat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag compleet te maken en verzocht is de 
gevraagde gegevens aan te leveren. 
 
Indien er naar aanleiding van de ingediende aanvraag en het ingevulde Bibob-vragenformulier 
onduidelijkheid blijft bestaan over bijvoorbeeld zeggenschap en financiering, kunnen er op grond van 
artikel 4.5 lid c van de Algemene wet bestuursrecht aanvullende vragen worden gesteld (zowel 
aanvullende vragen naar aanleiding van de overlegde gegevens als aanvullende vragen in het kader 
van het vragenformulier). 
 
Artikel 6: Onderzoek 
De keuze om een advies aan te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob dient weloverwogen genomen 
te worden. Een formele aanvraag kan grote consequenties hebben voor de aanvrager en overige 
betrokkene(n). Niet alleen in het kader van inbreuk op privacy, ook de beslistermijn op de aanvraag 
kan aanzienlijk worden opgeschort. 
 
Een aanvraag om advies kan pas worden gedaan indien alle overige wettelijke weigeringsgronden zijn 
uitgeput (zelfstandige weigeringsgronden welke rechtstreeks uit de wet of verordening voortvloeien 
(bijvoorbeeld eisen met betrekking tot het levensgedrag van exploitanten, strijdigheid met het 
bestemmingsplan, en dergelijke). 
 
Het Landelijk Bureau Bibob heeft een indicatorenlijst opgesteld, waarmee het bevoegd gezag de 
aanvraag en de overlegde gegevens kan toetsen en kan beoordelen of de aanvraag “Bibobwaardig” 
is. 
 
Indien er naar aanleiding van het ingevulde Bibob-vragenformulier conform artikel 30 van de wet 
Bibob en na toetsing van de aanvraag aan de hand van de indicatorenlijst nog vragen zijn over onder 
andere: 
a.  de bedrijfsstructuur, of de activiteiten in en/of in de directe omgeving van de 


onderneming; 
b.  de financiering van het bedrijf; 
c.  de omstandigheden in de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of 


de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd en/of de inventaris van de 
inrichting; 


d.  (andere) omstandigheden die de gemeente doen vermoeden dat er sprake is van een 
ernstig gevaar dat de vergunning zal worden gebruikt voor het plegen van strafbare 
feiten, of het gebruiken van voordelen uit strafbare feiten; 


e.  (andere) omstandigheden die de gemeente doen vermoeden dat ter verkrijging van de 
aangevraagde dan wel gegeven vergunning een strafbaar feit is gepleegd. 


of 
indien de Officier van Justitie ingevolge artikel 26 van de Wet Bibob het bevoegd gezag heeft 
gewezen op de wenselijkheid om in het kader van een aanvraag van een vergunning, dan wel een 
bestaande vergunning, een advies aan Bureau Bibob te vragen, kan het bestuursorgaan een advies 
aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob. 
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Het aanvragen van een advies bij het Landelijk Bureau Bibob is geen beschikking in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht. Hiertegen kan derhalve geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Wel 
is de aanvrager van een vergunning te allen tijde toegestaan de aanvraag terug te trekken. 
 
Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland (RIEC ON) 
Op landelijk niveau zijn er Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) ingericht om gemeenten 
te ondersteunen bij het toepassen van de Wet Bibob. Voor het beoordelen van de aanvraag, de 
aanvrager of de bij de aanvraag betrokken personen kan het bestuursorgaan zich laten ondersteunen 
door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland. 
 
Binnen de wettelijke kaders kan het bestuursorgaan ook informatie opvragen over de aanvrager of 
over de bij de aanvraag betrokken personen. 
 
Het onderzoek door het Landelijk Bureau Bibob 
Het Landelijk Bureau Bibob zal naar aanleiding van de adviesaanvraag een nader onderzoek instellen 
en een advies uitbrengen over de mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet. 
 
Het Landelijk Bureau Bibob valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie en heeft inzage in een 
aantal openbare en gesloten bronnen (bijvoorbeeld bij de belastingdienst, politie en justitie) en kan 
hierdoor een diepgaander onderzoek doen dan de gemeente. 
 
Het Landelijk Bureau Bibob onderzoekt of betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten als bedoeld in 
de Wet Bibob. Daarnaast kunnen andere personen betrokken worden in het onderzoek. In artikel 3 
van de wet is bepaald dat betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten als die feiten door een ander 
gepleegd zijn en deze persoon: 
1.  direct of indirect leiding geeft of heeft gegeven aan betrokkene, dan wel 
2.  zeggenschap heeft over dan wel heeft gehad over betrokkene, dan wel 
3.  vermogen verschaft dan wel heeft verschaft aan betrokkene, dan wel 
4.  in een zakelijk samenwerkingsverband tot hem staat. 
 
De gemeente zal de reguliere aanvraagformulieren voor vergunningen die hier worden bedoeld 
uitbreiden met een bijlage, waarin de vragen die genoemd zijn in artikel 30 van de Wet Bibob zijn 
opgenomen. Hierin wordt onder meer gevraagd wie de leidinggevenden dan wel 
vermogensverschaffers van betrokkene zijn en wat de wijze van financiering is. Al deze personen 
moeten er derhalve rekening mee houden dat zij onderworpen kunnen worden aan een Bibob-
onderzoek. 
 
Procedure 
De gemeente vraagt een advies aan bij het Landelijk Bureau Bibob. Tegen deze beslissing kan geen 
bezwaar en beroep worden ingesteld. De aanvrager of houder van de vergunning wordt door de 
gemeente geïnformeerd over het feit dat een advies is gevraagd. 
 
Het Landelijk Bureau Bibob kan contact opnemen met de aanvrager van de vergunning of de andere 
bij het onderzoek betrokken personen of bedrijven en dezen eventueel aanvullende vragen stellen. 
(artikel 12, lid 4 van de Wet Bibob). 
 
Artikel 7: Informatieplicht 
De aanvrager zal door de gemeente schriftelijk worden bericht dat de gemeente voornemens is 
een Bibob-advies aan te vragen. 
 
Artikel 8: Adviestermijn 
Het Landelijk Bureau Bibob moet binnen de daarvoor bij wet gestelde termijnen adviseren aan de 
gemeente. Deze termijn kan eventueel worden verlengd. Het bureau zal de gemeente hiervan in kennis 
stellen. De gemeente zal de aanvrager hiervan op haar beurt in kennis stellen. De beslistermijn voor de 
gemeente om te beslissen op de aanvraag wordt opgeschort gedurende de in de Wet Bibob gestelde 
adviestermijn van het Landelijk Bureau Bibob. 
 
 
Hoofdstuk 4. Besluitvorming 
 
Artikel 9:  Beschikking 
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Het Landelijk Bureau Bibob kan, gebaseerd op artikel 3 van de Wet Bibob, drie soorten 
adviezen afgeven: 
- er is geen sprake van een ernstige mate van gevaar; 
- er is sprake van een ernstige mate van gevaar; 
- er is sprake van een mindere mate van gevaar. 
Naar aanleiding van het afgegeven advies dient de gemeente op grond van artikel 3, lid 5, 6 en 7 van 
de Wet Bibob een afweging te maken over de beschikking. De gemeente kan besluiten de 
beschikking te verlenen, te verlenen onder voorwaarden, te weigeren of in te trekken. 
 
Vergewisplicht 
Het bestuursorgaan zal zelfstandig een beslissing moeten nemen op de aanvraag. Het advies van het 
Landelijk Bureau Bibob kan hierbij als advies dienen, het bestuursorgaan heeft hierbij een 
vergewisplicht (artikel 3.9 Awb: Indien een besluit berust op een onderzoek naar feiten en 
gedragingen dat door een adviseur is verricht, dient het bestuursorgaan zich ervan te vergewissen dat 
dit onderzoek op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden). 
Dit betekent dat het bestuursorgaan zelf zal moeten nagaan of de conclusies en het advies van het 
landelijk bureau ook gedragen worden door de feiten en omstandigheden die hieraan ten grondslag 
hebben gelegen. 
 
Zienswijze 
Indien het voornemen bestaat een negatieve beslissing te nemen op grond van een Bibobadvies zal 
de gemeente betrokkene in de gelegenheid stellen zijn zienswijze naar voren te brengen. Betrokkene 
kan dan het advies inzien. Derden die in de beschikking zijn genoemd worden aangemerkt als 
belanghebbenden in de zin van artikel 4:8 Awb en moeten, indien te verwachten is dat zij hiertegen 
bedenkingen hebben, ook in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze naar voren te 
brengen. Derden hebben niet het recht om het advies in zijn geheel in te zien, maar kunnen alleen die 
passages inzien die rechtstreeks op hen betrekking hebben en die gebruikt worden bij de motivatie 
van de beschikking. 
 
Besluit 
Het bestuursorgaan gaat over tot het negatief beschikken op de aanvraag op grond van de Wet Bibob, 
indien sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob. Het 
bestuursorgaan heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of er sprake is van een 
ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob. Het advies van het Landelijk Bureau Bibob 
kan hierbij als motivering aan ten grondslag liggen. 
Bezwaar en beroep bij beschikkingen 
Indien het bestuursorgaan besluit tot (gedeeltelijke) overname van het Bibob-advies, wordt dit 
gedeelte van het advies dat wordt gebruikt voor de motivering onderdeel van de beschikking. Op deze 
beschikking is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dit betekent dat voordat een 
bestuursorgaan het geven van een beschikking geheel of gedeeltelijk afwijst, het de aanvrager in de 
gelegenheid stelt diens zienswijze naar voren te brengen (artikel 4 lid 8 Awb). De volgende stap die 
openstaat is het indienen van een bezwaarschrift (artikel 7 lid 1. Awb). 
 
Voordat bij de administratieve rechter geprocedeerd wordt, dient het aan te vechten besluit eerst 
voorwerp van bestuurlijke hertoetsing geweest te zijn. Dat wil zeggen een bestuurlijke herbeoordeling 
op rechtmatigheid en zorgvuldigheid en bestuurlijke / beleidsmatige aanvaardbaarheid of 
gewenstheid. Het bezwaarschrift wordt door hetzelfde orgaan getoetst. De volgende stap is het 
beroep bij de bestuursrechter en vervolgens staat nog hoger beroep bij de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State open. 
 
Indien hier door betrokken partijen toestemming voor gegeven wordt, kan de rechter inzage krijgen in 
het Bibob-advies. Dit geldt overigens niet voor externe bezwarencommissies. Externe 
bezwarencommissie (conform artikel 7.13 van de Awb) is het niet toegestaan inzage te krijgen in het 
Bibob-advies4 
 
Hergebruik Bibobadvies 
Ingevolge artikel 29 van de Wet Bibob mag het bestuursorgaan dat of de aanbestedende dienst die 
een advies ontvangt, dat advies gedurende twee jaren gebruiken in verband met een andere 


                                                      
4 Na wijziging van de Wet Bibob wordt dit wel mogelijk en vervalt deze passage. 
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beslissing5. Wel dient het bestuursorgaan bij haar besluitvorming zich te vergewissen of de in het 
Bibob-advies opgenomen informatie nog actueel is en toepasbaar is op andere beslissingen. 
 
Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 11: Wijzigende wetgeving 
Er lopen een aantal wetswijzigingen welke relatie hebben met de wet Bibob. Door deze 
overgangsbepaling, worden de meeste recente wetswijzigingen nu al betrokken in de 
beleidsregel. 


 
5 De MvT geeft aan dit artikel een andere uitleg. Als gekeken wordt naar de parlementaire geschiedenis van artikel 29 van de Wet Bibob is het 
amendement (nr. 41, ingediend door Rouvoet) van belang. In dit amendement werd o.a. gesteld dat…” het Bureau Bibob op grond van artikel 19 
persoonsgegevens die zijn verzameld of verkregen met het oog op de behandeling van een verzoek om advies, gedurende twee jaren verwerken 
in verband met een ander verzoek. Niet valt in te zien waarom als het landelijk bureau Bibob deze persoonsgegevens mag aanwenden ten 
behoeve van andere adviesaanvragen, de advies vragende bestuursorganen zelf de gekregen adviezen niet ten behoeve van andere beslissingen 
zouden mogen gebruiken”…. Dit amendement is aangenomen door de Tweede Kamer. Daarmee is dit amendement – met de toelichting daarop – 
deel geworden van de Wet Bibob. Dat betekent dat de hoofdregel luidt dat een bestuursorgaan een aan haar uitgebracht Bibob-advies in beginsel 
ongeclausuleerd mag hergebruiken, binnen een periode van twee jaar. 
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1. Inleiding: waarom deze mededeling 
In de programmabegroting 2012 is opgenomen dat dit jaar een uitbreiding van het Bibob-instrumentarium 
zal worden gerealiseerd. Met deze mededeling brengen wij u op de hoogte van deze uitbreiding en geven 
u daarnaast  zicht op enkele financiële aspecten.  


 
2. Kader 


- Beleidslijn Bibob Deventer 2005 
- Evaluatie Bibob 2005-2008 
- Intentiebesluit Regionaal College 
- Regionale Beleidslijn toepassing Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 


bestuur (Wet Bibob) 2010 
- Wijzigende wetgeving (o.a. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), besluit Bibob 
 


3. Kern van de boodschap 
- Kennis te nemen van de beleidsregel Bibob gemeente Deventer inclusief de hierin opgenomen 


uitbreiding naar nieuwe activiteiten en branches 
- In 2014 wordt een evaluatie uitgevoerd naar de effectiviteit van het instrumentarium  en de 


financiële consequenties hiervan 
- Vanwege de kosten van de huidige lopende Bibob-onderzoeken en –procedures is nu al een 


overschrijding te zien binnen Programma 2. Hierover zal worden gerapporteerd via de 
jaarrekening 2012.  


 
4. Nadere toelichting 
Voor de georganiseerde criminaliteit is het vrijwel onmogelijk om illegale activiteiten uit te voeren zonder 
daarvoor ook gebruik te maken van diensten van de legale markt. Hierbij valt te denken aan distributie, 
financiele handelingen, vergunningen en huisvesting. Daarnaast zijn misdaadgroeperingen altijd op zoek 
naar manieren om crimineel vermogen wit te wassen, bijvoorbeeld door te investeren in vastgoed.  
 
Criminele praktijken hebben op verschillende wijze impact binnen de gemeente. De veiligheid en het 
woon- en leefklimaat in wijken en buurten verslechteren door overlast en verloedering die criminele 
activiteiten met zich meebrengen. De economische activiteiten van lokale bedrijven raken ontwricht door 
criminele  praktijken. Illegaal ondernemerschap veroorzaakt concurrentievervalsing. De economische 
activiteiten van legale ondernemers worden aangetast door de criminele praktijken van malafide collega-
ondernemers, omdat deze bijvoorbeeld een lagere kostprijs hebben of verliezen kunnen aanvullen met 
zwart geld.  
  
Bovendien druisen criminele praktijken in tegen regels, wetten en beleid die binnen de gemeente gelden. 
Ze ondermijnen het lokale gezag. Wanneer en gemeente hierop geen goed zicht heeft en geen (grip) 
meer heeft, kunnen illegale praktijken de bestuurskracht van het lokale bestuur aantasten. De laatste 
jaren is een groeiende tendens waarneembaar waarbij het strafrecht opschuift naar het bestuursrecht ten 
einde inmenging van criminele activiteiten aan te pakken.  
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Een van de meest effectieve instrumenten in de bestuurlijke aanpak tegen georganiseerde criminaliteit en 
het waarborgen van de bestuurlijke integriteit is het toepassen van de Wet Bibob.  
Sinds op 1 juni 2005 de beleidslijn Bibob Deventer is vastgesteld is het Bibob-instrumentarium met 
groeiend succes toegepast bij vergunningaanvragen voor horeca, coffeeshop speelautomatenhal en 
seksinrichtingen.  
 
Vanwege wijzigende wetgeving (WABO, besluit Bibob en APV) en toekomstige wetgeving (o.a. Wet 
Bibob, Wet regulering prostitutie, Wet op de kansspelen) is de Bibob-beleidslijn geactualiseerd om het 
Bibob-instrumentarium effectief in te kunnen blijven zetten tegen ongewilde facilitering van criminele 
activiteiten.  
 
Toepassing van het instrumentarium blijft ongewijzigd ingezet bij vergunningaanvragen voor horeca, 
coffeeshop, speelautomatenhal en seksinrichtingen.  
Daarnaast is een vangnetbepaling opgenomen voor de nieuwe activiteiten en branches waardoor het 
instrumentarium kan worden toegepast indien uit informatie of indicaties blijkt dat de vergunning gebruikt 
zou kunnen worden om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geldwaardebare 
voordelen te benutten of strafbare feiten te plegen. 
Het gaat hier om de evenementenvergunning, Drank- en Horecavergunning voor paracommerciële 
instellingen, aanbestedingen van overheidsopdrachten boven de Europese drempelwaarde voor leving, 
diensten en werken, Budgetsubsidies boven de € 100.000,- en de omgevingsvergunningen bouw en 
milieu. Dit houdt in dat de aanvrager niet standaard verzocht wordt een Bibob- vragenlijst in te vullen maar 
slechts indien hier een duidelijke aanwijsbare aanleiding toe bestaat.  
 
Voor de uitvoering van het instrumentarium zijn geen structurele middelen opgenomen in de begroting. 
Ervaring leert dat het toepassen van de Wet Bibob zeer complexe materie is en kan leiden tot langdurige 
(juridische ) procedures en media-aandacht waardoor het belangrijk is dat het beleid goed verankerd 
wordt in de werkprocessen. Over 2011 is binnen programma openbare orde om die reden een tekort 
opgetreden. Bij de rekening wordt ui hierover nader geïnformeerd. Ook over 2012 zal naar verwachting 
een tekort optreden. Wij gaan vooralsnog uit van een tijdelijk  karakter. 
 
Doordat voor een groot aantal vergunningen, subsidies en aanbestedingen een vangnetbepaling wordt 
opgenomen is niet in te schatten hoeveel te kosten hiervoor gaan bedragen. In het voorjaar 2014 zal een 
evaluatie naar de effectiviteit van het instrumentarium worden uitgevoerd waarbij ook de kosten  en leges 
zullen worden meegenomen. Eventuele voorstellen kunnen dan bij de voorjaarsnota worden afgewogen. 
 
Bij de begroting 2013 zal een voorstel worden gedaan om een deel van de kosten door te berekenen aan 
de aanvragers middels leges.  En het legesbedrag in geval van adviesaanvraag bij het landelijk bureau 
Bibob bij de eerstvolgende wijziging van de legesverordening en tarieventabel, te verhogen van € 500.- 
naar € 3500.- . Deze verhoging wordt ingegeven vanwege de benodigde capaciteit en juridische 
ondersteuning. Wel geldt een restitutieregeling indien: 
- het advies leidt tot verlening van de vergunning; 
- er sprake is van een reeds verleende vergunning; 
 
Na inwerkingtreding van deze beleidslijn zal het instrumentarium verder worden geïmplementeerd naar de 
voorgestelde branches en activiteiten. Daar waar het gaat om bestuurlijke handhaving zal dit in het najaar 
worden meegenomen in de nota bestuurlijk handhavingskader.  
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Uitbreiding Bibob 
De mogelijkheid om Bibob-onderzoek te doen gaat ook gelden voor de 
evenementenvergunning, drank- en horecavergunning voor paracommerciële instellingen, 
grote overheidsopdrachten (boven de 100.000 euro) en de omgevingsvergunningen bouw en 
milieu. Maar alleen als daar een concrete aanleiding voor is. De beleidslijn Bibob wordt 
geactualiseerd en uitgebreid. 


Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten en laten weten aan de raad.  


Veilig en legaal 
Het college wil het in Deventer veilig en legaal houden. Georganiseerde criminaliteit kan niet 
functioneren zonder de legale markt zoals distributie, financiële dienstverlening, vergunningen en 
huisvesting. Criminele praktijken hebben impact binnen de gemeente. De veiligheid en het woon- en 
leefklimaat kunnen verslechteren door overlast en verloedering. De economische activiteiten van 
lokale bedrijven raken ontwricht door criminele  praktijken. Bovendien druisen criminele praktijken in 
tegen regels, wetten en beleid en daarmee het lokale gezag. Als de gemeente hierop geen goed zicht 
heeft en geen (grip) meer heeft, kunnen illegale praktijken de lokale bestuurskracht aantasten. 


Bibob 
Sinds op 1 juni 2005 de beleidslijn Bibob Deventer is vastgesteld, is het Bibob-instrumentarium met 
groeiend succes toegepast bij vergunningaanvragen voor horeca, coffeeshop, speelautomatenhal en 
seksinrichtingen. 


Vanwege wijzigende wetgeving (WABO, besluit Bibob en APV) en toekomstige wetgeving (o.a. Wet 
Bibob, Wet regulering prostitutie, Wet op de kansspelen) is het Bibob beleid geactualiseerd om het 
effectief in te kunnen blijven zetten tegen criminele activiteiten. Dat laatste gaat ook gelden voor een 
aantal andere branches. Dat laat het college weten aan de raad. 


Uitbreiding 
De mogelijkheid om Bibob-onderzoek te (laten) doen gaat ook gelden voor de 
evenementenvergunning, drank- en horecavergunning voor paracommerciële instellingen, 
aanbestedingen van grote overheidsopdrachten (boven de 100.000 euro) en de 
omgevingsvergunningen bouw en milieu. Maar alleen als er een sterk vermoeden is dat de vergunning 
gebruikt zou kunnen worden om strafbare feiten te plegen. 


Leges 
De leges voor een Bibob onderzoek gaan flink omhoog. Nu bedragen die kosten nog 500 euro en per 
<datum> 3500 euro. Dat bedrag krijgt de aanvrager terug als de vergunning alsnog wordt verleend De 
verhoging is nodig omdat voor het behandelen van dergelijke aanvragen veel ambtelijke en juridische 
inzet nodig is.  


 
 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met een woordvoerder van de 
gemeente Deventer, telefoonnummer 14 0570 / e-mail: communicatie@deventer.nl. 
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Bijlagenvel bij het algemeen vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Invulinstructie 


 


Dit is het bijlagenformulier dat onderdeel uit maakt van het algemene Bibob-vragenformulier op grond van artikel 


30 van de Wet Bibob. In het algemene Bibob-vragenformulier wordt verwezen naar deze bijlagen. 


Deze bijlagen moeten inclusief documenten worden teruggezonden. Een onvolledig ingeleverd aanvraagformulier 


met bijlagen en/of een weigering gegevens te verstrekken kan leiden tot het buiten behandeling laten van de 


aanvraag, dan wel het weigeren of intrekken van de vergunning (artikel 4 Wet Bibob).  
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Bijlage 1a  
 
Voeg de volgende documenten toe: 
� een kopie van de koopovereenkomst ; 
� kopieën balansen en winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de afgelopen 3 


jaar van de vorige onderneming of ondernemer overleggen; 
� een kopie van het ondernemingsplan; 
� een kopie van de beginbalans; 
� een kopie van de exploitatiebegroting van de onderneming; 
� een kopie van de melding ex artikel 2.25 lid 2 Wabo (indien van toepassing). 
 


 
Check* 


 
 
�   
�   


 
�   
�   
�   
�   


 


 
Bijlage 1b  
 
Voeg de volgende documenten toe: 
� een kopie van het huurcontact van de pandeigenaar; 
� in geval van (een) onderverhuurcontract(en), een verklaring van de pandeigenaar 


waaruit blijkt dat hij hiervan op de hoogte is. 
 


 
Check* 


 
 
�   
�   


 


 
Bijlage 1c 
 
� Voeg een kopie toe van de eindafrekening notaris inzake de aankoop van het pand. 
 


 
Check* 


 
�   


 
 
Bijlage 1d 
 
� Voeg een kopie toe van de overeenkomst met betrekking tot het exploiteren van het 


pand. 
 


 
Check* 


 
�   


 


 
Vraag 1 


 
Bijlage 1e 
 
� Voeg een schriftelijke verklaring toe waaruit de toestemming van de eigenaar blijkt. 
 


 
Check* 


 
�   


 
 


 
Bijlage 2a 
 


Voeg de volgende documenten toe: 
� een kopie van een geldige identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning; 
� een origineel uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), niet ouder dan 


6 maanden. 
 


 
Check* 


 
 
�   
�   


 


 
Vraag 2 


 
Bijlage 2b 
 
Voeg de volgende documenten toe: 
� een overzicht met personalia van de (stille) vennoten, maten of bestuurders; 
� per genoemde persoon een kopie van een geldige identiteitskaart, paspoort, rijbewijs 


of verblijfsvergunning; 
� per genoemde natuurlijke persoon een origineel uittreksel uit de Gemeentelijke 


Basisadministratie (GBA), niet ouder dan 6 maanden; 
� een kopie van de oprichtingsakte van de onderneming; 
� een kopie van de vennootschapsakte van de onderneming; 
� een kopie van de statuten van de onderneming; 
� bij een registratie van de onderneming bij een buitenlandse Kamer van Koophandel 


een uittreksel uit de desbetreffende buitenlandse Kamer van Koophandel, niet ouder 
dan 6 maanden. 


 
Check* 


 
 
�   
�   


 
�   


 
�   
�   
�   
�   


 


* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die 
u moet retourneren. 
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Bijlage 2c 
 
Vul hieronder de opgave voorgaande werkgevers en loondienstverhoudingen in. 
 
1. Van: ______________ (dag-maand-jaar) tot: ______________ (dag-maand-jaar) 


Naam bedrijf: ___________________________________________________________ 


Adres: _________________________________________________________________ 


Postcode: ________________ Plaats: ________________________________________ 


In welke functie was u bij deze onderneming betrokken? 


� Bedrijfsleider 
� Als bestuurder 
� Als houder van 5% of meer van de aandelen 
� Als commissaris 
� Als ge(vol)machtigde 
� Als procuratiehouder 
� Als beheerder 
Anders, namelijk _________________________________________________________ 


 


2.  Van: ______________ (dag-maand-jaar) tot: ______________ (dag-maand-jaar) 


Naam bedrijf: ___________________________________________________________ 


Adres: _________________________________________________________________ 


Postcode: ________________ Plaats: ________________________________________ 


In welke functie was u bij deze onderneming betrokken? 


� Bedrijfsleider 
� Als bestuurder 
� Als houder van 5% of meer van de aandelen 
� Als commissaris 
� Als ge(vol)machtigde 
� Als procuratiehouder 
� Als beheerder 
Anders, namelijk _________________________________________________________ 


 


3.  Van: ______________ (dag-maand-jaar) tot: ______________ (dag-maand-jaar) 


Naam bedrijf: ___________________________________________________________ 


Adres: _________________________________________________________________ 


Postcode: ________________ Plaats: ________________________________________ 


In welke functie was u bij deze onderneming betrokken? 


� Bedrijfsleider 
� Als bestuurder 
� Als houder van 5% of meer van de aandelen 
� Als commissaris 
� Als ge(vol)machtigde 
� Als procuratiehouder 
� Als beheerder 
Anders, namelijk _________________________________________________________ 


 


 


 
Check* 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Compleet 
�   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Compleet 
�   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Compleet 
�   


 


* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die 
u moet retourneren. 







Bijlagevel bij het Algemeen Vragenformulier op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Pagina 4 van 9 


 


 


4.  Van: ______________ (dag-maand-jaar) tot: ______________ (dag-maand-jaar) 


Naam bedrijf: ___________________________________________________________ 


Adres: _________________________________________________________________ 


Postcode: ________________ Plaats: ________________________________________ 


In welke functie was u bij deze onderneming betrokken? 


� Bedrijfsleider 
� Als bestuurder 
� Als houder van 5% of meer van de aandelen 
� Als commissaris 
� Als ge(vol)machtigde 
� Als procuratiehouder 
� Als beheerder 
Anders, namelijk _________________________________________________________ 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Compleet 
�   
 


 
Bijlage 2d 
 
� Voeg kopieën balansen en winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de 


afgelopen drie jaar toe. 
 


 
Check* 


 
�   


 


 
Bijlage 2e 


 
Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd): 
� een kopie van het ondernemingsplan; 
� een kopie van de beginbalans; 
� een kopie van een tussenbalans of de kwartaalcijfers; 
� een kopie van de exploitatiebegroting van de onderneming. 
 


 
Check* 


 
 
�   
�   
�   
�   


 


 


 
Bijlage 2f 


 
Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd): 
� een kopie van de statutenwijzigingen of een kopie van de oprichtingsakte (afhankelijk 


van de situatie); 
� kopieën van balansen en winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de 


afgelopen drie jaar van de vorige onderneming; 
� een kopie van de beginbalans van de nieuwe onderneming; 
� een kopie van de exploitatiebegroting van de nieuwe onderneming ; 
� een verklaring van geen bezwaar voor omzetting en akkoordverklaring (art. 2:183BW) 


 
Check* 


 
 
�   


 
�   


 
�   
�   
�  
  


* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die 
u moet retourneren. 
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Vraag 3 


 
Bijlage 3 
 
Geef hieronder aan op welke (rechts)personen in welke hoedanigheid betrokken zijn 
(waren) bij de onderneming of zeggenschap hebben (hadden) in de onderneming in de 
afgelopen vijf jaar. 
 
Rechtspersonen 


Statutaire naam: _________________________________________________________ 


Vestingadres: ___________________________________________________________ 


In welke hoedanigheid? ___________________________________________________ 


 
Statutaire naam: _________________________________________________________ 


Vestingadres: ___________________________________________________________ 


In welke hoedanigheid? ___________________________________________________ 


 
Statutaire naam: _________________________________________________________ 


Vestingadres: ___________________________________________________________ 


In welke hoedanigheid? ___________________________________________________ 


 
Statutaire naam: _________________________________________________________ 


Vestingadres: ___________________________________________________________ 


In welke hoedanigheid? ___________________________________________________ 


 
Statutaire naam: _________________________________________________________ 


Vestingadres: ___________________________________________________________ 


In welke hoedanigheid? ___________________________________________________ 


 
Statutaire naam: _________________________________________________________ 


Vestingadres: ___________________________________________________________ 


In welke hoedanigheid? ___________________________________________________ 


 
Natuurlijke personen 
Achternaam: ____________________________________________________________ 


Voornaam(en): __________________________________________________________ 


Geboortedatum:  ____ / ____/ 19 _____ Geboorteplaats: ________________________ 


Straat + huisnr.: __________________________________________________________ 


Postcode: _____________________ Woonplaats: ___________________________ 


Telefoonnr.: ___________________ Burgerservicenr.:_______________________ 


Hoedanigheid / Functie: ___________________________________________________ 


Periode betrokkenheid : van: ______________________ tot: ______________________ 


 


 
Check* 


 
 
 
 
 
 


 


Compleet 


�   


 
 


Compleet 


�   


 
 


Compleet 


�   


 
 


Compleet 


�   


 
 


Compleet 


�   


 
 


Compleet 


�   


 
 
 


 


 


 


 


 


Compleet 


�   


 


* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die 
u moet retourneren. 
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Achternaam: ____________________________________________________________ 


Voornaam(en): __________________________________________________________ 


Geboortedatum:  ____ / ____/ 19 _____ Geboorteplaats: ________________________ 


Straat + huisnr.: __________________________________________________________ 


Postcode: _____________________ Woonplaats: ___________________________ 


Telefoonnr.: ___________________ Burgerservicenr.:_______________________ 


Hoedanigheid / Functie: ___________________________________________________ 


Periode betrokkenheid : van: ______________________ tot: ______________________ 


 
Achternaam: ____________________________________________________________ 


Voornaam(en): __________________________________________________________ 


Geboortedatum:  ____ / ____/ 19 _____ Geboorteplaats: ________________________ 


Straat + huisnr.: __________________________________________________________ 


Postcode: _____________________ Woonplaats: ___________________________ 


Telefoonnr.: ___________________ Burgerservicenr.:_______________________ 


Hoedanigheid / Functie: ___________________________________________________ 


Periode betrokkenheid : van: ______________________ tot: ______________________ 


 
Achternaam: ____________________________________________________________ 


Voornaam(en): __________________________________________________________ 


Geboortedatum:  ____ / ____/ 19 _____ Geboorteplaats: ________________________ 


Straat + huisnr.: __________________________________________________________ 


Postcode: _____________________ Woonplaats: ___________________________ 


Telefoonnr.: ___________________ Burgerservicenr.:_______________________ 


Hoedanigheid / Functie: ___________________________________________________ 


Periode betrokkenheid : van: ______________________ tot: ______________________ 


 
Achternaam: ____________________________________________________________ 


Voornaam(en): __________________________________________________________ 


Geboortedatum:  ____ / ____/ 19 _____ Geboorteplaats: ________________________ 


Straat + huisnr.: __________________________________________________________ 


Postcode: _____________________ Woonplaats: ___________________________ 


Telefoonnr.: ___________________ Burgerservicenr.:_______________________ 


Hoedanigheid / Functie: ___________________________________________________ 


Periode betrokkenheid : van: ______________________ tot: ______________________ 


 


 


 


 


 


 


 


 


Compleet 


�   


 
 


 


 


 


 


 


Compleet 


�   


 
 


 


 


 


 


 


Compleet 


�   


 
 


 


 


 


 


 


Compleet 


�   


 
* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die 


u moet retourneren. 
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Vraag 4 


 
Bijlage 4 
 
Let op: de hieronder aangegeven documenten hebben betrekking op 
betrokkenheid in de afgelopen vijf jaar bij andere ondernemingen. 


 
Geef aan bij welke ondernemingen en in welke hoedanigheid de onderneming en/of de 
ondernemers betrokken zijn (geweest). 
 
Naam van de onderneming: ________________________________________________ 


Registratienummer Kamer van Koophandel: ___________________________________ 


Vestigingsadres: _________________________________________________________ 


In welke hoedanigheid: ____________________________________________________ 


 
Naam van de onderneming: ________________________________________________ 


Registratienummer Kamer van Koophandel: ___________________________________ 


Vestigingsadres: _________________________________________________________ 


In welke hoedanigheid: ____________________________________________________ 


 
Naam van de onderneming: ________________________________________________ 


Registratienummer Kamer van Koophandel: ___________________________________ 


Vestigingsadres: _________________________________________________________ 


In welke hoedanigheid: ____________________________________________________ 


 
Naam van de onderneming: ________________________________________________ 


Registratienummer Kamer van Koophandel: ___________________________________ 


Vestigingsadres: _________________________________________________________ 


In welke hoedanigheid: ____________________________________________________ 


 
Naam van de onderneming: ________________________________________________ 


Registratienummer Kamer van Koophandel: ___________________________________ 


Vestigingsadres: _________________________________________________________ 


In welke hoedanigheid: ____________________________________________________ 


 
Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd): 
� kopieën van vennootschapsaktes van de onderneming (indien van toepassing); 
� kopieën van de statuten van de onderneming (indien van toepassing); 
� kopieën van het aandelenregister (indien van toepassing); 
� bij een registratie van de onderneming bij een buitenlandse Kamer van Koophandel 


een uittreksel uit de desbetreffende buitenlandse Kamer van Koophandel, niet ouder 
dan 6 maanden. 


 


 
Check* 


 
 
 
 
 
 
 


 


Compleet 


�   


 
 


 


Compleet 


�   


 
 


 


Compleet 


�   


 
 


 


Compleet 


�   


 
 


 


Compleet 


�   


 
 


�  
�   
�   
�   


 


 
 
Vraag 5 


 
Bijlage 5 
 
� Voeg een kopie van de desbetreffende belastingaanslag(en) toe. 


 


 
Check* 


 
�   


 


* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die 
u moet retourneren. 
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Bijlage 6a  
 


Voeg de volgende documenten toe: 
� een overzicht van de instelling(en) en particulier(en), waarbij u het geleende bedrag in 


Euro’s aangeeft; 
� per zakelijke financier (bijvoorbeeld een bankinstelling) een ondertekende en 


gewaarmerkte financieringsovereenkomst van de bank of notaris; 
� per particuliere financier (bijvoorbeeld familie) een onderhands contract met de 


financier (origineel tonen); 
� Ten aanzien van deze financiering kopieën van bankafschriften waaruit blijkt dat de 


bedragen zijn overgemaakt of zijn gestort op uw bankrekening. 
 


 
Check* 


 
 
�   


 
�   


 
�   


 
�   


 


 
Bijlage 6b  
 


Voeg de volgende documenten toe (tenzij deze al bij een vorige vraag zijn toegevoegd): 
� kopieën balansen en winst- en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de afgelopen 


drie jaar; 
� bij rechtspersonen kopieën belastingaangiften of belastingaanslagen 


vennootschapsbelasting en omzetbelasting over de laatste drie kalenderjaren  
� en bij andere ondernemingsvormen kopieën belastingaangiften/aanslagen 


inkomstenbelasting en omzetbelasting over de laatste drie kalenderjaren. 
� Kopieën van bankafschriften waaruit blijkt dat de bedragen zijn overgemaakt of zijn 


gestort op uw bankrekening. 
 
 


 
Check* 


 
 
�   


 
�   


 
�  


 
�  


 


 
Bijlage 6c 
 
� Voeg een kopie van door een notaris gewaarmerkte boedelverdeling of 


schenkingsakte, dan wel een gelijkwaardig document toe, afgegeven door een 
gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van herkomst. 


 


 
Check* 


 
�   


 


 
Vraag 6 


 
Bijlage 6d 
 
� Voeg bewijsstukken toe waaruit blijkt hoe de inrichting gefinancierd is of wordt. 
� kopieën van bankafschriften waaruit blijkt dat de bedragen zijn overgemaakt of zijn 


gestort op uw bankrekening. 
 
 


 
Check* 


 
�   
�  


 


 
 
Bijlage 7a  
 
� Voeg een volledig overzicht met vergunningen zoals genoemd (a - l) en de datum van 


aanvraag en/of verlening. 
 


 
Check* 


 
�   


 


 
Vraag 7 


 
Bijlage 7b 


 
Voeg de volgende documenten toe: 
� een volledig overzicht met de namen van de overheidsinstantie, de betreffende 


ondernemingen, de vergunning zoals genoemd onder 7A a t/m l), de datum van 
aanvraag en/of verlening van genoemde beschikkingen, de situaties zoals genoemd in 
vraag 7B (1 t/m 7) en de datum van die situatie; 


� kopie van de beschikking(en) inzake de situaties zoals genoemd onder vraag 7B, 
onder 1 t/m 7. Dit is niet nodig als de beschikking is afgegeven door de 
overheidsorganisatie, waar u deze formulieren naar stuurt. 


 


 
Check* 


 
 
�   


 
 
 


�   
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Vraag 8 


 
Bijlage 8 
� Voeg een overzicht toe met de naam van de ondernemer of onderneming, het 


(strafbare) feit, de pleegdatum en de pleegplaats van de afgelopen vijf jaar. 


 
Check* 


 
�   


 
* vink de controlekolom af na uw controle op de compleetheid van de gevraagde gegevens en documenten, die 


u moet retourneren. 





