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    2  

      

  
rol raad      

Ter info      

      

  
onderwerp  

Wijziging beleidsregel Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) 

en implementatie   

  

  

INHOUD VOORSTEL  
- De Beleidsregel Wet Bibob Rheden 2019 vaststellen;  

- Instemmen met het werven en aanstellen van een Bibob-coördinator voor 0,78 fte.  

  

1 Wat is de aanleiding?  

  

Er is sprake van ondermijnende criminaliteit in de gemeente Rheden  

De gemeente Rheden kampt met grootstedelijke problematiek wat betreft ondermijnende criminaliteit 

(Ondermijningsbeeld 2016, Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland - hierna: 

RIEC). Het RIEC wijst daarbij vooral op drugscriminaliteit, vastgoedfraude in combinatie met 

witwassen en op arbeidsuitbuiting. Om te voorkomen dat de gemeente dergelijke feiten faciliteert, 

wordt voorgesteld intensiever gebruik te maken van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen 

door het openbaar bestuur (verder Bibob).  

  

De Wet Bibob is een bestuurlijk instrument wat ingezet kan worden om ondermijning aan te pakken 

en te voorkomen.  

Deze wet heeft tot doel om te voorkomen dat de overheid criminaliteit faciliteert, bijvoorbeeld door 

het verlenen van vergunningen of subsidies, het gunnen van overheidsopdrachten of het aangaan van 

vastgoedtransacties met of aan malafide partijen. De Wet Bibob maakt een uitgebreid onderzoek naar 

de achtergrond van de betrokkene en zijn zakelijke omgeving mogelijk, op basis waarvan 

bijvoorbeeld een vergunning kan worden geweigerd indien er een ernstig gevaar bestaat dat de 

vergunning wordt gebruikt om crimineel verkregen vermogen te investeren en/of strafbare feiten te 

plegen. Zo beschermen we de integriteit van het bestuur èn de belangen van bonafide ondernemers 

in dezelfde markt. De bonafide ondernemer heeft tenslotte een achterstand ten opzichte van een 

concurrent die zijn onderneming financiert door middel van vermogen dat is verkregen uit strafbare 

feiten als witwassen of drugshandel.   

  

In de huidige beleidsregels wordt de Wet Bibob op een beperkt gebied toegepast.   

Hierbij is een standaard Bibob-toets mogelijk bij vergunningen op grond van de Drank- en Horecawet, 

een aantal in de APV geregelde vergunningen (exploitatie van een openbare inrichting (artikel 2.28), 

voor het kamerverhuurbedrijf (artikel 2.38b), speelgelegenheden (artikel 2.39) en seksinrichtingen 

(artikel 3.4). Ten aanzien van een aantal overige terreinen die onder de Wet Bibob vallen 

(Omgevingsvergunningen bouw en milieu, subsidies en aanbestedingen), stelt de beleidsregel in 

artikel 4 dat de Wet Bibob alleen in bijzondere gevallen wordt toegepast, namelijk indien er, kort 
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gezegd, zonder onderzoek al indicaties van criminaliteit zijn. Ten aanzien van vastgoedtransacties is 

in de beleidsregel niets geregeld.  

  

De uitvoering van deze wet is niet formeel belegd.   

De vergunningbehandelaars pakken de Bibob-onderzoeken (deels) zelf op – en worden ondersteund 

door de beleidsmedewerker Veiligheid, die optreedt als coördinator Wet Bibob. Verder leunen we op 

het RIEC, dat grote delen van het eigen onderzoek verricht. Voor specifieke dossiers wordt juridische 

expertise ingekocht (€25.000 tot 60.000).   

  

Onderzoek is de basis voor frequentere en bredere toepassing van de Wet Bibob en borging in de 

organisatie.   

Allereerst heeft het Bureau IJzerman Holla een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd naar de 

wenselijke en noodzakelijke toepassing van de Wet Bibob binnen onze organisatie. Hierbij zijn zowel 

bestuur (het vorige college) als medewerkers van de verschillende afdelingen èn het RIEC bevraagd 

naar de huidige werkwijze, wenselijkheid en ambitie van toekomstige toepassing en 

randvoorwaarden. Vervolgens is op basis van deze inventarisatie dit voorstel tot het vaststellen van 

een integrale beleidsregel Bibob voor gemeente Rheden tot stand gekomen.   

  

2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?  

Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob)  

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden   

Integraal Veiligheidsbeleid Rheden 2017-2020  

Beleidsregels Wet Bibob Rheden   

  

3 Wat willen wij bereiken?  

Een frequentere en ruimere toepassing van de Wet Bibob om: - 

 te voorkomen dat we criminaliteit faciliteren;  

- de integriteit van het gemeentebestuur te beschermen;  

- de belangen van bonafide ondernemers binnen de gemeente te beschermen.  

Daarnaast willen we de uitvoering van de Wet Bibob goed borgen in de organisatie, waarvan 

vergroting van de bewustwording van de wenselijkheid deze wet toe te passen èn kundigheid van 

medewerkers onderdeel uitmaken.   

  

4 Wat gaan wij ervoor doen?  

De bijgevoegde beleidsregel geeft een juridische basis, om:  

1. op alle terreinen die onder het bereik van de Wet Bibob vallen een onderzoek te starten in geval 

van signalen van criminaliteit en/of schijnconstructies (artikel 3).   

2. de Omgevingsvergunningen bouw vaker te onderzoeken. Het is niet proportioneel om iedere 

vergunningaanvraag te onderzoeken, aangezien sommige aanvragen betrekking hebben op kleine 

verbouwingen. Daarom is onder meer gekozen om de start van het onderzoek  afhankelijk te 

maken van een minimale bouwsom (€25.000) en de branche waarin de aanvrager werkzaam is. De 

in artikel 9 genoemde branches blijken uit eigen ervaringen, ervaringen van andere gemeenten en 

een inventarisatie door het RIEC vatbaar voor criminele inmenging.   

3. Alle vastgoedtransacties (zoals de verkoop van grond en panden) te onderzoeken, met 

uitzondering van de transacties van geringe aard (zoals restpercelen).     

4. iedere overheidsopdracht binnen de zorgsector te onderzoeken. De Wet Bibob beperkt de 

mogelijkheden bij overheidsopdrachten nu tot bouw, ICT en milieu. Het kabinet heeft recent een 

voorstel tot wijziging van de Wet Bibob gepubliceerd waarin deze beperking wordt losgelaten. 

Vanwege de talrijke aanwijzingen dat de zorgsector vatbaar is voor criminele inmenging, stellen we 

voor de gegadigden standaard te onderzoeken. Deze voorgestelde wijziging neemt dus een 

voorschot op de aangekondigde wetswijziging;   

5. steekproefsgewijs bij subsidies en overheidsopdrachten een Bibob-onderzoek te starten. Zo 

kunnen we onderzoeken in hoeverre frequentere toepassing van de Wet Bibob op die gebieden 

noodzakelijk is.  

6. standaard een Bibob-onderzoek te starten in geval van een evenementenvergunning die 

betrekking heeft op een vechtsportgala. Dergelijke vergunningen zijn in 2010 onder de werking 

van de Wet Bibob gebracht, vanwege aanwijzingen dat deze (grootschalige) evenementen vatbaar 

zijn voor criminele beïnvloeding. Vanwege die signalen zullen dergelijke aanvragen in beginsel 

altijd worden onderzocht op grond van de Wet Bibob. Organisatoren zullen daarom rekening 
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moeten houden met een langere doorlooptijd van de aanvraag en de vergunning tijdig moeten 

aanvragen;  

7. een eventueel nieuw te creëren vergunning te onderzoeken. Artikel 7 van de Wet Bibob voorziet 

hierin om alle gemeentelijke vergunningen voor inrichting of bedrijf te onderzoeken. Dit artikel 

heeft tot gevolg dat een eventuele nieuwe vergunningplicht in een gemeentelijke verordening 

direct onder het bereik van de Wet Bibob valt. Indien in de toekomst besloten wordt tot een 

vergunningplicht voor een bepaalde branche, omdat in die branche sprake is van ondermijnende 

criminaliteit, dan zal het bestuursorgaan bij iedere aanvraag voor een dergelijke vergunning een 

Bibob-onderzoek starten.   

  

Om de uitvoering van dit beleid mogelijk maken, is het meest ideaal om de Bibob-taak centraal te 

beleggen bij tenminste twee medewerkers van de gemeente (bewaken van continuïteit en twee-ogen 

principe). Vanwege de bestuurlijke gevoeligheid van de meeste Bibob-onderzoeken en de kwetsbaarheid 

van de taak, is het van belang dat er steeds een collega mee kan lezen bij Bibob-besluiten. Deze 

collega’s zijn in nauw overleg met de vakafdelingen verantwoordelijk voor;  

- het uitreiken van de Bibob-vragenlijst;  

- de beoordeling van de informatie;  

- advisering over het vervolg, zoals een adviesaanvraag bij het LBB of het beëindigden van het 

Bibobonderzoek;  

- advisering over het te nemen besluit (weigeren/verlenen);  

- schrijven van de Bibob-passages in de beschikking;  

- opbouwen van een informatiepositie bij de partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, 

de  

Belastingdienst, het samenwerkingsverband RIEC en omliggende gemeenten;  

- overzien van alle mogelijke Bibob-procedures binnen de gemeente, zodat er bijvoorbeeld niet 

ten onrechte een subsidie wordt verleend aan iemand wiens vergunningaanvraag is afgewezen 

na een Bibob-onderzoek;  

- vertegenwoordigen in bezwaar en beroep.    

Bij de werving van de Bibob-coördinator zal aandacht zijn voor de integriteit en kwetsbaarheid van de 

kandidaat. De kwetsbaarheid voor de medewerker wordt kleiner als de al dan niet nieuw te werven 

Bibob-coördinator niet in de gemeente woont. Zo wordt voorkomen dat hij of zij ondernemers moet 

onderzoeken, die men in het dagelijks leven kent en regelmatig tegenkomt in het sociale leven. De 

Bibob-coördinator zal worden gepositioneerd bij de afdeling TAO.  

  

Na de inwerkingtreding van de beleidsregels zullen fasegewijs de processen worden ingevoerd en 

medewerkers worden opgeleid. Het bureau IJzerman/Holla zal dit proces komend jaar ondersteunen, 

conform afspraak. Het heeft de voorkeur om de nog te werven Bibob-coördinator meteen in dit proces 

mee te nemen. Daarom zal na het vaststellen van de beleidsregels zo spoedig als mogelijk worden 

geworven.  

  

5 Wat gaat het kosten?  

  

Besparing op kosten externe inhuur tussen € 25.000 tot € 60.000 jaarlijks  
Afgelopen jaren is voor de uitvoering van de Bibob-taak externe expertise ingehuurd vanwege de 

complexiteit van de dossiers. Deze kosten varieerden jaarlijks van € 25.000 tot € 60.000. Hoewel van 

origine de afspraak was deze kosten te laten drukken op de algemene middelen, is eerst het incidentele 

budget belast. De verwachting is dat de externe inhuur wordt geminimaliseerd als een Bibob-coördinator 

wordt aangetrokken.  

  

Kosten Bibob-coördinator  

De taak van de Bibob-coördinator is beoordeeld als medewerker beleidsuitvoering II (HR21) en daarbij 

hoort een waardering in schaal 9. Er is vanuit het structurele veiligheidsbudget € 55.000 beschikbaar.  

Omgerekend in capaciteit is dat 0,78 fte.  

€ 55.000,- is opgebouwd uit de volgende structurele veiligheidsbudgetten:   

- € 35.000 (budget Veiligheid 6201006). Dit budget is verkregen vanuit de vorige 

coalitieperiode. Tot nu toe is het structurele budget deels gebruikt voor de implementatie 

van de Wet Bibob (beleidsregels en onderzoek naar implementatie).   

- € 20.000 (budget Veiligheid 6201005).   
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Tijdelijke kosten  

Voorgesteld wordt dat de bibob-coördinator samen met Bureau IJzermanHolla de gefaseerde 

implementatie van de processen en scholing van de medewerkers uitvoert in plaats van eerst de 

implementatie door Bureau IJzermanHolla en vervolgens de werving van de coördinator Bibob.  

Hoe eerder de Bibob-coördinator operationeel is, des te eerder kunnen de kosten voor incidentele inhuur 

van juridische expertise geminimaliseerd worden.   

Consequentie is wel dat er mogelijk een incidentele overschrijding van het budget veiligheid kan 

optreden, door de tijdelijke overlapping van de implementatiekosten (bureau IJzermanHolla en 

loonkosten van de bibob-coördinator (maximaal € 15.000). Bij de tussenrapportages uit de P&C 

cyclus zal hier dan melding van worden gemaakt.  

  

  

6 Wat zijn de risico’s?  

Het beschikbare budget zou voldoende moeten zijn om invulling te geven aan de volledige Bibob-taak. 

Hiervoor is, volgens inschatting van bureau IJzerman-Holla (op basis van het werkaanbod) 0,7/0,8 fte 

nodig. Spreiding van deze taak over twee medewerkers, zodat de continuïteit wordt gewaarborgd en 

twee-ogen principe kan worden toegepast is lastiger te realiseren. We blijven de invulling monitoren. 

Zeker omdat bij omgevingsvergunningen is sprake van fatale termijnen en de kans is aanwezig dat deze 

door te weinig continuïteit overschreden worden. Ook in situaties wanneer geprocedeerd gaat worden en 

weinig restcapaciteit overblijft om de reguliere vergunningen te toetsen. En tenslotte of de inschatting 

van het werkaanbod in verhouding staat tot de beschikbare capaciteit.  

  

Een ruimere en frequentere toepassing van de Wet Bibob zorgt voor extra administratieve lasten bij 

ondernemers. Dit kan afdoen aan de gastvrije uitstraling van de gemeente en het ondernemersklimaat. 

Daar staat tegenover dat we via de Bibob-vragenlijst uitsluitend vragen naar informatie die door de 

evident bonafide ondernemer met gemak is te overleggen, zoals jaarrekeningen, investerings- en 

financieringsbegrotingen en een onderbouwing van de financiering, zoals leenovereenkomsten.  

Bovendien heeft diezelfde bonafide ondernemer baat bij ruimte toepassing van de Wet Bibob, omdat zijn 

positie ten opzichte van malafide concurrent verbetert.   

  

  

7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?  

Ja er is veel aandacht besteed aan het interne draagvlak van het voorstel. Het algemene beeld is dat dit 

voorstel gedragen wordt – met name bij de medewerkers die zijdelings betrokken zijn geweest bij 

lopende Bibob-dossiers. Investeren in bewustwording met betrekking tot dit onderwerp bij collega’s die 

nog onbekend zijn met de toepassing van deze wet, is wenselijk. Door onbekendheid wordt de noodzaak 

niet direct gevoeld. Een aantal collega’s heeft niet direct het idee zaken te hebben gedaan met 

criminelen. Het is niet vast te stellen of dat idee klopt, maar het stemt niet overeen met het door het 

RIEC vastgestelde ondermijningsbeeld. Extern wordt uitbreiding van toepassing van de Wet Bibob 

gestimuleerd door Programma Samen Weerbaar (regionale aanpak ondermijning) en de daarbij 

aangesloten partijen (provincie, politie, openbaar ministerie, gemeenten, belastingdienst).    

  

8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?  

We stellen voor om  

- De gemeenteraad te informeren over deze beleidswijziging  

- Een persbericht op te stellen. De gemeente maakt zo duidelijk dat het geen zaken doet met 

criminelen. Bovendien kan er een preventieve werking vanuit gaan.   

  

9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?  

Ja, na 1 jaar wordt geëvalueerd of voldoende capaciteit beschikbaar is voor de uitvoering van de taak. En 

twee jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd of de keuzes in deze beleidsregel volstaan.   

  

De Steeg,   

    

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden, ieder 

voor zover het hun bevoegdheid betreft;  

  

overwegende dat het noodzakelijk is om deze beleidsregel op te stellen waarin in algemene termen 

wordt aangegeven in welke gevallen de gemeente Rheden de Wet bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) toepast;  
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gelet op het bepaalde in de Wet Bibob en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;  

 b e s l u i t e n 

:   

  

vast te stellen de Beleidsregel Wet Bibob Rheden 2019  

  

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. APV: de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Rheden;  

b. Besluit Bibob: het Besluit van 12 april 2003, houdende uitvoering van de Wet Bibob;  

c. 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;  

d. Bibob-onderzoek: het onderzoek en de beoordeling door het bestuursorgaan, de 

gemeente, dan wel het Bureau of er sprake is van een situatie als bedoeld in de 

artikelen 3, 4 en 9 van de Wet Bibob;   

e. Bibob-vragenformulieren: vragenlijsten waarin vragen op basis van artikel 30 van de  

Wet Bibob zijn opgenomen;  

f. wet: de Wet Bibob;   

g. paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze 

vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast 

activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, 

levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van 

een horecabedrijf, zoals omschreven  in artikel 1 Drank en horecawet; h. RIEC: het 

Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland.  

  

Artikel 2. Doel   

  

1. De gemeente en haar bestuursorganen beogen met toepassing van de wet te voorkomen 

dat zij criminele activiteiten faciliteren en de belangen van bonafide ondernemers te 

beschermen.  

2. Deze beleidsregels hebben tot doel duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop de 

gemeente en haar bestuursorganen de wet toepassen.  

  

Artikel 3. Algemene toepassing  

  

De gemeente en haar bestuursorganen starten op alle terreinen die onder het bereik van de Wet 

Bibob vallen een Bibob-onderzoek, indien bijvoorbeeld op grond van:  

a. eigen ambtelijke informatie, en/of  

b. informatie verkregen van het Bureau, en/of  

c. informatie afkomstig van een van de partners van het RIEC, en/of  

d. vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob  

(OM-tip)  

vragen ontstaan of bestaan over de betrokkene en/of zijn potentiële, huidige of voormalige 

Bibobrelaties als bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Wet Bibob en/of over de 

organisatiestructuur en/of wijze van financiering.   

  

    

Hoofdstuk 2. Beschikkingen  
  

Artikel 4. Horeca, speelgelegenheden, kansspelen, seksinrichtingen  
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1. In geval van een aanvraag om een (wijziging van) een vergunning als bedoeld in artikel 3 

en 30a van de Drank- en Horecawet, de artikelen 2.28 van de APV (exploitatie openbare 

inrichting), artikel 30b Wet op de Kansspelen (aanwezigheidsvergunning), artikel 2.39 APV  

(speelgelegenheden) en 3.4 van de APV (seksinrichtingen), zal het bestuursorgaan een  

Bibob-onderzoek starten, indien  

a. sprake is van een nieuwe vergunningaanvraag, en/of  

b. sprake is van een nieuwe vestiging van een inrichting of bedrijf, en/of  

c. sprake is van een overname of wijziging van een exploitant.  

2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid start het bestuursorgaan ten aanzien van 

een paracommerciële rechtspersoon alleen een Bibob-onderzoek, indien zich een situatie 

voordoet als omschreven in artikel 3 van deze beleidsregel.   

3  Het eerste lid is niet van toepassing indien de betrokkene een bestuursorgaan is in de zin 

van artikel 1:1 van de Awb.   

  

Artikel 5. Kamerverhuurbedrijf  

  

In geval van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.38b van de APV  

(kamerverhuurbedrijf) zal het bestuursorgaan een Bibob-onderzoek starten.  

  

Artikel 6. Vechtsportevenementen  

  

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 van deze beleidsregel zal het bestuursorgaan in geval van  

een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.25 van de APV   

(evenementenvergunning) een Bibob-onderzoek starten, indien de aanvraag betrekking heeft op  

een vechtsportevenement.   

  

Artikel 7. Overige vergunningen in een gemeentelijke verordening   

  

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 van deze beleidsregel zal het bestuursorgaan in geval van  

een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 7 van de Wet Bibob (een  gemeentelijke 

vergunning die op grond van een gemeentelijke verordening verplicht is gesteld  voor inrichting 

of bedrijf) een Bibob-onderzoek starten, indien de aanvraag betrekking heeft op  een 

vergunningplicht die in een gemeentelijke verordening is opgenomen met als doel het  tegengaan 

van ondermijnende criminaliteit.   

  

Artikel 8. Omgevingsvergunningen bouw  

  

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 van deze beleidsregel zal het bestuursorgaan een 

Bibob-onderzoek starten, in geval van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in 

artikel 2.1, eerste lid onder a. van de Wabo, indien:   

a. De bouwsom tenminste € 25.000,- bedraagt en de verzochte activiteit betrekking 

heeft of wordt uitgevoerd ten behoeve van de volgende branches: horeca, 

shishalounges, belwinkels, seksinrichtingen, autobranche (zoals autosloperijen), 

kapsalons, kamerverhuur, fitness, zorg, huisvesting van arbeidsmigranten, 

aanbrengen van zonnepanelen, exploiteren van een bedrijfsverzamelgebouw en 

zorgbureaus.   

b. De bouwsom tenminste €25.000,- bedraagt en het bouwwerk wordt uitgevoerd ten 

behoeve van een onroerende zaak die bij de eigenaar niet in eigen gebruik is als 

privéwoning.   

2. In geval van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in het vorige lid, zal het 

bestuursorgaan geen Bibob-onderzoek starten, indien:   

a. de aanvraag gericht is op het in stand houden van de minimale veiligheids- en 

gezondheidseisen zoals bedoeld in het Bouwbesluit.   

b. de aanvrager een (semi)overheidsinstantie of woning(bouw)corporatie is die op grond 

van de Woningweg is aangewezen als toegelaten instelling voor de volkshuisvesting.   

  

Artikel 9. Omgevingsvergunningen milieu  

  

In geval van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikelen 2.1, eerste lid, aanhef en  

onder e. van de Wabo die betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1. eerste lid  
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van die wet (omgevingsvergunningen inrichtingen Wet Milieubeheer) en die behoort tot de afval-  

en/of vuurwerkbranche of in geval van een beschikking als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,  

aanhef en onder i van de Wabo die betrekking heeft op een activiteit waarvoor bij algemene  

maatregel van bestuur op grond van artikel 2.17 van de Wabo is bepaald dat de beschikking in het  

geval van artikel 3 Wet Bibob kan worden geweigerd (Omgevingsvergunning beperkte  

milieutoets), zal het bestuursorgaan uitsluitend een Bibob-onderzoek starten, indien zich een  

situatie voordoet als omschreven in artikel 3 van deze beleidsregel.   

  

Artikel 10. Vergunningen op grond van de Huisvestingswet  

  

In geval van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in de artikelen 8, eerste lid, 21 en 22  

van de Huisvestingswet, zal het bestuursorgaan uitsluitend een Bibob-onderzoek starten, indien  

zich een situatie voordoet als omschreven in artikel 3 van deze beleidsregel.   

  

Artikel 11. Subsidies  

  

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 van deze beleidsregel kan het bestuursorgaan in geval van  

een aanvraag voor een subsidie steekproefsgewijs een Bibob-onderzoek starten.   

  

Artikel 12. Verleende beschikkingen  

  

In geval van een verleende beschikking, zal het bestuursorgaan uitsluitend een Bibob-onderzoek 

starten, indien zich een situatie voordoet als omschreven in artikel 3 deze beleidsregel.  

  

Hoofdstuk 3 Privaatrechtelijke transacties  
  

Artikel 13. Vastgoedtransacties screening vooraf  

  

1. In geval van een vastgoedtransactie, zal de gemeente een Bibob-onderzoek starten, 

alvorens een beslissing te nemen over het aangaan van die vastgoedtransactie.  

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, ziet de gemeente af van een 

Bibobonderzoek indien de omvang en/of het belang van de vastgoedtransactie een 

Bibobonderzoek naar het oordeel van de gemeente niet rechtvaardigen.   

3. Indien is besloten tot het starten van een Bibob-onderzoek, komt er geen overeenkomst 

tot stand, totdat het Bibob-onderzoek volledig is afgerond en de gemeente heeft besloten 

over de consequentie van dat onderzoek, tenzij partijen dat nadrukkelijk anders 

overeenkomen.  

  

Artikel 14. Vastgoedtransacties screening achteraf  

  

De gemeente zal, nadat de vastgoedtransactie tot stand is gekomen, uitsluitend een 

Bibobonderzoek starten, indien in de overeenkomst een Bibob-beëindigingsclausule als bedoeld in 

artikel 5a van de Wet Bibob is opgenomen en indien zich een situatie voordoet als omschreven in 

artikel 3 van deze beleidsregel.   

  

Artikel 15. Overheidsopdrachten  

  

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 van deze beleidsregel  

1. kan de gemeente een Bibob-onderzoek starten, indien:   

a. de gedragsverklaring aanbesteden naar het oordeel van de gemeente ontoereikend is 

voor een beoordeling van de integriteit van de gegadigde en/of  

b. de overheidsopdracht betrekking heeft op de zorgsector   

2. kan de gemeente steekproefsgewijs een Bibob-onderzoek starten.   

  
    

Hoofdstuk 4 Gevolgen van de Bibob-procedure bij beschikkingen  
  
Artikel 16. Gevolgen van ontoereikende informatievoorziening door betrokkene  
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1. Het bestuursorgaan laat een aanvraag voor een beschikking buiten behandeling, in geval 

van het niet of niet volledig invullen van het Bibob-vragenformulier, dan wel het niet of 

niet volledig verstrekken van de op basis van het Bibob-vragenformulier verzochte 

gegevens en bescheiden, mits de betrokkene de gelegenheid heeft gehad tot herstel van 

dit gebrek.  

2. Het bestuursorgaan trekt een verleende beschikking in, in geval van het niet of niet 

volledig invullen van het Bibob-vragenformulier, dan wel het niet of niet volledig 

verstrekken van de op basis van het Bibob-vragenformulier verzochte gegevens en 

bescheiden, mits de betrokkene de gelegenheid heeft gehad tot herstel van dit gebrek.  

3. Het bestuursorgaan laat een aanvraag buiten behandeling, dan wel trekt een verleende 

beschikking in, in geval van het niet of niet volledig beantwoorden van de door het Bureau 

op grond van artikel 12 van de Wet Bibob gestelde vragen, dan wel het niet of niet volledig 

verstrekken van de door het Bureau op basis van datzelfde artikel verzochte gegevens.   

  

Artikel 17. Gevolgen van een Bibob-onderzoek bij beschikkingen  

  

1. Het bestuursorgaan zal in beginsel overgaan tot het weigeren van een aanvraag voor een 

beschikking of tot intrekking van een reeds verleende beschikking, indien uit het eigen 

onderzoek of uit het advies van het Bureau blijkt dat er sprake is van een ernstig gevaar 

als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet Bibob, dan wel indien zich een situatie 

voordoet als bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Wet Bibob.  

2. Het bestuursorgaan zal bij een mindere mate van gevaar als bedoeld in artikel 3, zevende 

lid van de Wet Bibob in beginsel voorschriften aan de beschikking verbinden. Deze 

voorschriften zijn gericht op het wegnemen of beperken van een dergelijk gevaar.  

   

Hoofdstuk 5. Gevolgen van de Bibob-procedure bij privaatrechtelijke transacties  
  
Artikel 18. Gevolgen van een Bibob-onderzoek bij vastgoedtransacties  

  

1. De gemeente kan overgaan tot het afbreken van de onderhandelingen, indien uit het eigen 

onderzoek en/of een eventueel daarop afgegeven advies van het Bureau blijkt dat 

tenminste één van de onderstaande situaties zich voordoet:  

a. er is sprake van tenminste een mindere mate van gevaar dat de vastgoedtransactie 

mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, 

op geld waardeerbare voordelen te benutten;  

b. er is sprake van tenminste een mindere mate van gevaar dat in of met de onroerende 

zaak waar de vastgoedtransactie betrekking op heeft, mede strafbare feiten zullen 

worden gepleegd;  

c. er is sprake van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen 

vermoeden dat betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten die naar het oordeel van 

de gemeente een integriteitsrisico vormen (ongeacht de mate van gevaar);  

d. er is sprake van feiten en omstandigheden die er op wijzen of redelijkerwijs doen 

vermoeden dat ter verkrijging van de vastgoedtransactie een strafbaar feit is 

gepleegd;  

e. betrokkene heeft nagelaten de op grond van artikel 30 Wet Bibob gevraagde gegevens 

en bescheiden te verschaffen en/of heeft nagelaten de vragen die hem door de 

gemeente zijn gesteld op basis van dat artikel binnen de door de gemeente gestelde 

termijn volledig en naar waarheid te beantwoorden;  

f. betrokkene heeft nagelaten de op grond van artikel 12 Wet Bibob gevraagde gegevens 

en bescheiden te verschaffen en/of heeft nagelaten de vragen die hem door het 

Bureau zijn gesteld op basis van dat artikel binnen de door het Bureau gestelde termijn 

volledig en naar waarheid te beantwoorden.  

2. In de gevolgen van een Bibob-onderzoek dat is gestart nadat de vastgoedtransactie is 

aangegaan, wordt bij overeenkomst voorzien.  

   

Artikel 19. Gevolgen van een Bibob-onderzoek bij aanbestedingen  

  

1. In geval van een inschrijving op een overheidsopdracht die onder het bereik van de wet 

valt, kan de informatie uit het Bibob-onderzoek dienen als onderbouwing van een of 

meerdere uitsluitingsgronden als genoemd in de Aanbestedingswet 2012.  
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2. De gemeente gunt een overheidsopdracht die onder het bereik van de wet valt niet, in 

geval van een niet of niet volledig invullen van het Bibob-vragenformulier, dan wel het niet 

of niet volledig verstrekken van de op basis van het Bibob-vragenformulier verzochte 

gegevens en bescheiden, mits de betrokkene de gelegenheid heeft gehad tot herstel van 

dit gebrek.  

3. De gemeente gunt een overheidsopdracht die onder het bereik van de wet niet, in geval 

van het niet of niet volledig beantwoorden van de door het Bureau gestelde vragen, dan 

wel het niet of niet volledig verstrekken van de door het Bureau verzochte gegevens.   

  

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen   
  

Artikel 20. Intrekking  

  

De beleidsregel Wet Bibob Rheden wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze 

beleidsregel in werking treedt.   

  

Artikel 21. Inwerkingtreding  

  

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie  

   

Artikel 22. Citeertitel  

  

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel Wet Bibob Rheden 2019’.  

  

  

Aldus vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, ieder 

voor zover het zijn bevoegdheden betreft, d.d.   

  

  

  

De Steeg, d.d.  

  

  

  

  

Burgemeester en wethouders van Rheden,  

R. Haverkamp  

  

  

  

  

burgemeester  

C. van Eert  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOELICHTING  

  

1.  Waarom een wijziging van de Beleidsregel Bibob Rheden?  
  

De gemeente Rheden kampt blijkens het door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost  
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Nederland (hierna: RIEC) opgestelde ondermijningsbeeld met grootstedelijke problematiek. Het 

RIEC wijst daarbij vooral op drugscriminaliteit, vastgoedfraude in combinatie met witwassen en 

arbeidsuitbuiting. We willen dergelijke vormen van ondermijnende criminaliteit tegengaan en 

voorkomen dat we deze strafbare feiten faciliteren. Om dat laatste te bereiken, maken we in deze 

beleidsregel mogelijk dat we de Wet Bibob vaker en op meer verschillende terreinen kunnen 

inzetten. Deze wet heeft mede tot doel om te voorkomen dat de overheid criminaliteit faciliteert, 

bijvoorbeeld door het verlenen van vergunningen of subsidies, het gunnen van 

overheidsopdrachten of het aangaan van vastgoedtransacties met of aan malafide partijen. De Wet 

Bibob maakt een uitgebreid onderzoek naar de achtergrond van de betrokkene en zijn zakelijke 

omgeving mogelijk, op basis waarvan kan worden besloten al dan niet een vergunning te verlenen 

etc. Zo beschermen we niet alleen de integriteit van het gemeentebestuur, maar ook de belangen 

van bonafide ondernemers. Deze ondernemers hebben tenslotte een achterstand op een 

concurrent die zich niet aan de regels houdt en bijvoorbeeld zijn onderneming financiert door 

middel van vermogen dat is verkregen uit strafbare feiten als witwassen of drugshandel.   

  

Gekozen is voor een nieuwe structuur ten opzichte van de vorige beleidsregel, waarbij onderscheid 

wordt gemaakt tussen de publiekrechtelijke beschikkingen (vergunningen en subsidies) enerzijds 

en de privaatrechtelijke transacties (overheidsopdrachten en vastgoedtransacties) anderzijds. Op 

deze gebieden is namelijk niet alleen verschillende terminologie van toepassing, maar bestaan er 

ook verschillen in de wijze waarop wordt besloten over het gevolg van de Bibob-procedure.   

      

2. Betrokken belangen  
  
Met de inwerkingtreding van deze beleidsregel zal in een groter aantal gevallen een 

Bibobonderzoek worden gestart. Zo wordt nog beter voorkomen dat de gemeente criminaliteit 

faciliteert en wordt de concurrentiepositie van de bonafide ondernemer beter beschermd, binnen 

de mogelijkheden die de wet daarvoor biedt. Er dient uiteraard een balans te zijn met de overige 

belangen die de gemeente behartigt, zoals het faciliteren van ondernemers, het tegengaan van 

overbodige regeldruk en het mogelijk maken van investeringen in de gemeente. In het kader van 

het Bibob-onderzoek zullen de gemeente en haar bestuursorganen ondernemers daarom alleen 

vragen naar informatie die door de bonafide ondernemer met een deugdelijke administratie relatief 

eenvoudig is te overleggen. Dit past binnen het streven om de administratieve lasten voor 

ondernemers zo laag mogelijk te houden.   

  
3. Artikelsgewijze toelichting  
  

Artikel 3  

  

De Wet Bibob is van toepassing op in de wet aangewezen vergunningen, subsidies, 

vastgoedtransacties en overheidsopdrachten in de sectoren bouw, ICT en milieu. Aangezien de 

gemeente Rheden geen zaken wenst te doen met malafide partijen, zal in gevallen waarop er 

signalen zijn dat de betrokkene niet integer is, dan wel dat er mogelijk sprake is van een 

schijnconstructie, een Bibob-onderzoek worden gestart. Uitdrukkelijk vermeld zij dat de 

opsomming in dit artikel niet uitputtend is.   

  

Artikel 4 t/m 9 Toepassing bij vergunningen  

  

De artikelen 4 tot en met 9 verschaffen duidelijkheid over de vraag op welke vergunningen het 

bestuursorgaan de Wet Bibob toepast en wat de aanleiding is voor de start van een 

Bibobonderzoek. Daarin zijn twee uitersten te onderscheiden. Ten aanzien van sommige 

vergunningen zal bij iedere aanvraag een Bibob-onderzoek worden gestart. Dat is bijvoorbeeld het 

geval als de ervaring leert dat de branche waarop de vergunning betrekking heeft vatbaar is voor 

criminaliteit. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het college hiermee geenszins beoogt 

ondernemers binnen die branches te criminaliseren. Er wordt slechts voorzien in ruime 

mogelijkheid om een (beperkt) Bibob-onderzoek te starten, dat door de evident bonafide 

betrokkene met een deugdelijke administratie relatief snel kan worden doorlopen. Pas als zich na 

dit beperkte onderzoek indicaties van criminaliteit voordoen, zal het onderzoek worden 

geïntensiveerd, eventueel door middel van een adviesaanvraag bij het Bureau. Tegenover deze 

ruime variant staat het andere uiterste, namelijk dat er bij sommige vergunningen alleen een 

onderzoek wordt gestart, indien er op voorhand al indicaties van criminaliteit zijn, dan wel dat er 
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onduidelijkheid bestaat over de organisatiestructuur of wijze van financiering van de betreffende 

onderneming.   

  

Ten aanzien van iedere aanvraag voor een vergunning voor een horeca inrichtingen, 

speelgelegenheden en aanwezigheidsvergunningen voor kansspelen en aanvragen voor 

vergunningen voor prostitutie inrichtingen een Bibob-onderzoek gestart (artikel 4). Hierin was 

reeds in de vorige beleidsregel voorzien.   

  

Hetzelfde geldt voor de vergunningen voor kamerverhuurbedrijven (artikel 5), zoals geregeld in 

artikel 2.38b van de APV. Ingevolge dat artikel geldt een vergunningplicht voor het exploiteren van 

een bedrijf, waarbij drie of meer kamers worden verhuurd in een pand. Uitgezonderd van deze 

vergunningplicht zijn woonruimtes die deel uitmaken van een seniorencomplex, herstelinrichtingen 

en verzorgingstehuizen of daarmee naar hun aard vergelijk te stellen woonvormen, zolang deze 

worden verhuurd overeenkomstig de specifieke functies van de in dit lid bedoelde woonvormen, 

noch vallende onder het begrip logies of logiesverblijf, zoals bedoeld in het Bouwbesluit.  

  

Nieuw is dat het bestuursorgaan een Bibob-onderzoek start bij iedere vergunning voor een 

vechtsportevenement (artikel 6). Dergelijke vergunningen zijn in 2010 onder de werking van de 

Wet Bibob gebracht, vanwege aanwijzingen dat deze (grootschalige) evenementen vatbaar zijn 

voor criminele beïnvloeding. Vanwege die signalen zullen dergelijke aanvragen in beginsel altijd 

worden onderzocht op grond van de Wet Bibob. Organisatoren zullen daarom rekening moeten 

houden met een langere doorlooptijd van de aanvraag en de vergunning tijdig moeten aanvragen.  

  

Voor overige vergunningen gebaseerd op een gemeentelijke verordening geldt dat het 

Bibobonderzoek alleen wordt gestart, indien er aanwijzingen van misbruik zijn (artikel 7). Op dat 

uitgangspunt maakt het college echter wel een uitzondering, namelijk indien er in een 

gemeentelijke verordening een vergunningplicht wordt gecreëerd die tot doel heeft om 

ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Artikel 7 van de Wet Bibob voorziet in de mogelijkheid 

om alle gemeentelijke vergunningen voor inrichting of bedrijf te onderzoeken. Dit artikel heeft tot 

gevolg dat een eventuele nieuwe vergunningplicht in een gemeentelijke verordening direct onder 

het bereik van de Wet Bibob valt. Indien in de toekomst besloten wordt tot een vergunningplicht 

voor een bepaalde branche, omdat in die branche sprake is van ondermijnende criminaliteit, dan 

zal het bestuursorgaan bij iedere aanvraag voor een dergelijke vergunning een Bibob-onderzoek 

starten.   

  

Eveneens nieuw is dat het college kiest voor een ruimere toepassing van de Wet Bibob bij 

omgevingsvergunningen bouw (artikel 8). Deze uitbreiding past in het op het ondermijningsbeeld 

gebaseerde streven om actiever te onderzoeken in de vastgoedbranche. Aangezien het college het 

niet proportioneel acht, om iedere vergunningaanvraag te onderzoek, is er voor gekozen de start 

van het Bibob-onderzoek af te laten hangen van de bouwsom en de branche waarop de 

verbouwing betrekking heeft. De genoemde branches zijn afkomstig uit een inventarisatie van het 

RIEC, uit eigen ervaringen en die van andere gemeenten. Ook hier geldt dat het college slechts 

beoogt de start van een Bibob-onderzoek mogelijk te maken, maar geenszins de bedoeling heeft 

om alle ondernemingen binnen deze branche te criminaliseren. De evident bonafide ondernemer 

zal het Bibob-onderzoek dan ook snel doorlopen. De genoemde minimale bouwsom wordt door de 

gemeente berekend.   

  

Een laatste verandering ten aanzien van vergunningen in vergelijking met de vorige beleidsregel, 

is dat het bestuursorgaan een Bibob-onderzoek kan starten bij vergunningen op grond van de 

Huisvestingswet, zoals de splitsings- en onttrekkingsvergunningen (artikel 10). Deze mogelijkheid 

is bij de wetswijziging van 2013 in de Wet Bibob opgenomen met de bedoeling om huisjesmelkerij 

tegen te gaan. Dat is vooral een probleem in grote steden met een tekort aan woningen. Daarvan 

is in Rheden geen sprake. Daarom is er voor gekozen om het Bibob-onderzoek uitsluitend te 

starten in geval van indicaties van criminaliteit.   

  

  

Artikel 11  Subsidies  

  

Blijkens de jaarverslagen van het Bureau wordt de Wet Bibob bij subsidies niet frequent toegepast. 

De reden daarvan is niet duidelijk. Subsidiefraude is tenslotte wel een terugkerend thema. Om te 
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onderzoeken of intensiever gebruik van het Bibob-instrument bij subsidies in Rheden noodzakelijk 

is, maakt deze beleidsregel het mogelijk om niet alleen een Bibob-onderzoek te starten, indien er 

indicaties van criminaliteit zijn, maar ook om dat steekproefsgewijs te doen.   

  

Artikel 13  Vastgoed   

  

De Wet Bibob kan sinds 2013 worden toegepast bij vastgoedtransacties waarbij de overheid partij 

is. Blijkens het ondermijningsbeeld kampt Rheden onder meer met vastgoedfraude. Het 

uitgangspunt is dan ook dat de gemeente de potentiële contractspartij van iedere 

vastgoedtransactie onderzoekt (eerste lid), tenzij het gaat om een vastgoedtransactie van geringe 

omvang (tweede lid) en er geen indicaties van criminaliteit zijn (tweede lid). In dat verband kan 

gedacht worden aan de verkoop van een strook grond van geringe omvang. Om te voorkomen dat 

de wederpartij erop vertrouwt dat er een overeenkomst tot stand komt, maakt het derde lid 

duidelijk dat de gemeente het resultaat van het Bibob-onderzoek afwacht, alvorens een beslissing 

te nemen over het al dan niet aangaan van de overeenkomst. Van dat uitgangspunt kan door 

partijen nadrukkelijk worden afgeweken door de overeenkomst gedurende het Bibob-onderzoek 

aan te gaan. In die overeenkomst zal in dat geval wel een Bibob-beëindigingsbepaling zijn 

opgenomen.   

  

Artikel 14  Vastgoed (screening achteraf)  

  

Het onderzoek naar de wederpartij in een vastgoedtransactie kan niet alleen vooraf worden 

uitgevoerd, maar ook nadat die transactie tot stand is gekomen. Voorwaarde is wel dat er in de 

betreffende overeenkomst een Bibob-beëindigingsbepaling is opgenomen. Mede afhankelijk van 

het soort vastgoedtransactie, is het uitgangspunt dat die bepaling in beginsel in de overeenkomst 

wordt opgenomen.   

  

Artikel 15  Overheidsopdrachten  

  

Evenals bij subsidies, blijkt het Bibob-instrument bij overheidsopdrachten niet frequent te worden 

ingezet. Deze beleidsregel maakt het daarom mogelijk dat de gemeente steekproefsgewijs een 

Bibob-onderzoek start. Zo kan worden vastgesteld in hoeverre vaker gebruik gemaakt moet 

worden van de Wet Bibob bij overheidsopdrachten. Thans beperkt het Besluit Bibob de categorieën 

waarop de Wet Bibob van toepassing is tot bouw, ICT en milieu. Blijkens een in het voorjaar van 

2018 gepubliceerd concept wetsvoorstel, is het Kabinet voornemens om die beperking los te laten. 

Indien dit voorstel in de definitieve wetswijziging wordt overgenomen, kan de gemeente als gevolg 

van de vele aanwijzingen van fraude een Bibob-onderzoek starten, in geval van 

overheidsopdrachten in de zorgbranche.   

  

Artikel 18  Gevolgen van het Bibob-onderzoek bij vastgoedtransactie  

  

Waar bij vergunningen het uitgangspunt is dat deze verleend moeten worden, tenzij er sprake is 

van een weigeringsgrond in een wettelijke regeling, geldt bij vastgoedtransacties de beginselen 

van partijautonomie en contractsvrijheid. Vanwege die contractsvrijheid hoeft de uitkomst van het 

Bibob-onderzoek in beginsel niet bepalend te zijn voor de vraag of de vastgoedtransactie al dan 

niet wordt aangegaan. Onderhandelingen kunnen ook worden afgebroken indien er geen sprake is 

van een ernstig gevaar. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als in de fase van het eigen onderzoek 

voldoende feiten blijken die duiden op een integriteitsrisico, wanneer de betrokkene weigert om 

een Bibob-vragenlijst (volledig) in te vullen of weigert aanvullende vragen van het Bureau te 

beantwoorden, dan wel niet alle gevraagde gegevens en bescheiden verstrekt of het Bureau 

concludeert dat sprake is van geen of een mindere mate van gevaar, maar er naar het oordeel van 

de gemeente wel een integriteitsrisico bestaat. Onder een integriteitsrisico wordt in ieder geval 

verstaan dat er sprake is van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen 

vermoeden dat betrokkene in relatie staat tot (ernstige) strafbare feiten die niet of niet volledig 

worden meegewogen in een Bibob-onderzoek, maar wel een gevaar vormen voor de reputatie van 

de gemeente wanneer de vastgoedtransactie wordt aangegaan.  

  


