
Raadsbesluit

Raadsvergadering: 28-5-2009

409852 1/3

ONDERWERP
Beleidsregels BIBOB

SAMENVATTING

Per 1 juni 2003 is de Wet Bevordering IntegriteitsBeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) in 
werking getreden. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid zich te beschermen tegen het risico dat zij 
ongewild criminele activiteiten faciliteren. De Wet BIBOB zal in Heemstede worden toegepast op de 
horeca-, prostitutie-, en de speelautomatenbranche. Ten behoeve van de uitvoering van de wet zijn er 
beleidsregels BIBOB opgesteld.

BESLISPUNTEN

Het college stelt voor:
1. De beleidsregels BIBOB vast te stellen
2. Dit voorstel voor te leggen aan de Commissie Middelen voor advies aan de raad (A-stuk).

INLEIDING

Per 1 juni 2003 is de Wet Bevordering IntegriteitsBeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) in 
werking getreden. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid zich te beschermen tegen het risico dat zij 
ongewild criminele activiteiten faciliteren. Dit is in de vorm van een extra weigerings- en/of 
intrekkingsgrond op grond waarvan vergunningen of subsidies kunnen worden geweigerd of ingetrokken. 
Artikel 3 van de Wet BIBOB geeft aan wanneer het voor een bestuursorgaan mogelijk is over te gaan tot 
weigering, dan wel intrekking.
In de Wet BIBOB is bepaald, dat aan het Bureau BIBOB (van het Ministerie van Justitie) een advies 
gevraagd kan worden om in een concreet geval te beoordelen of er sprake is van voornoemd gevaar. Het 
bestuursorgaan kan echter ook zonder dit advies besluiten over te gaan tot weigering of intrekking. Wel 
kan het vragen van advies leiden tot een betere informatiepositie van het bestuursorgaan. Het Bureau 
BIBOB heeft namelijk inzage in een aantal gesloten bronnen (van o.a. de Belastingdienst, de Politie, de 
Centrale Justitiële Documentatie Dienst, de Immigratie en Naturalisatie Dienst etc.) en kan hierdoor een 
diepgaander onderzoek verrichten dan het bestuursorgaan.

De Wet BIBOB zal worden toegepast op de horeca-, prostitutie-, en de speelautomatenbranche.

Omdat het gebruik van de Wet BIBOB zwaar kan ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer en om willekeur 
te voorkomen, zijn beleidsregels geformuleerd voor de wijze waarop de Wet BIBOB gebruikt zal worden. 
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 rechtsbeginselen van behoorlijk 
bestuur te worden genomen. Daarbij spelen proportionaliteit, subsidiariteit, rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid een belangrijke rol.

In Heemstede is de wet BIBOB tot nu toe niet toegepast. Gelet op de aard van de aanwezige horeca, de 
afwezigheid van sexinrichtingen en de aanwezigheid van slecht één reeds jaren bekende 
speelautomatenhal werd de inzet van het zware BIBOB-instrument niet opportuun geacht. 
In de Veiligheidsregio Kennemerland wordt er in het kader van integraal veiligheidsbeleid naar gestreefd
dat alle gemeenten BIBOB-beleid vast stellen en gaan uitvoeren. Een aantal gemeenten heeft dit 
inmiddels in praktijk gebracht. Hierdoor bestaat er een gerede kans dat de druk op de gemeenten die hier 
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geen uitvoer aan geven zal toenemen (waterbedeffect). Om de gemeenten in de toepassing van de wet 
en uitvoering van de regels te faciliteren is er in Noord-Holland een Regionaal Informatie en Expertise 
Centrum ingericht. Dit bestaat uit vier kennisknooppunten, waaronder kennisknooppunt Haarlem dat er is 
voor de 10 gemeenten binnen de Veiligheidsregio. Het regionaal BIBOB bureau van de gemeente 
Haarlem kan tegen een vergoeding expertise leveren ten behoeve van het uitvoeren van de BIBOB 
wetgeving.

BEOOGD EFFECT

1. De gemeente voorkomt door het vaststellen en toepassen van BIBOB beleidsregels dat het criminele 
activiteiten faciliteert.

ARGUMENTEN PER BESLISPUNT

1. De wet BIBOB geeft de gemeente de mogelijkheid zich te beschermen tegen het risico dat zij ongewild 
criminele activiteiten faciliteert. Doordat verschillende gemeenten in de regio uitvoering geven aan de wet 
neemt de druk op de gemeenten die dit niet doen toe.

KANTTEKENINGEN / RISICO’S PER BESLISPUNT

FINANCIËN

De kosten voor een adviesaanvraag bij Bureau BIBOB zijn € 500.- per aanvraag
Inhuur regionaal BIBOB bureau Haarlem €80.- per uur.
Kosten voor opleiding en training P.M.
Kosten Juridische Bijstand P.M.

COMMUNICATIE

N.v.t.

JURIDISCH KADER

Wet Bevordering IntegriteitsBeoordeling door het Openbaar Bestuur (1 juni 2003).

UITVOERING/PLANNING

Collegebesluit 14 april 2009
Commissie Middelen 13 mei 2009
Raadsbesluit 28 mei 2009-04-08
Na het raadsbesluit zal de uitvoering van de regels bij de eerstvolgende vergunningaanvraag vanuit de 
horeca, prostitutie en speelautomatenbranche plaats vinden.

BIJLAGEN
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Beleidsnotitie 409854
Algemeen vragenformulier BIBOB 409855
Bijlagevel vragenformulier BIBOB 409857

De raad van de gemeente Heemstede;

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,


