
















• Aanleiding voor de Wet Bibob was de parlementaire 
enquêtecommissie van Van Traa

• Comm. van Traa concludeerde dat de Nederlandse overheid 
ongewild criminele activiteiten faciliteert

• Inwerkingtreding 2003: vergunningen, subsidies en 
aanbestedingen

• Wetswijziging in 2013: vastgoedtransacties 

• Wetswijziging 1 augustus 2020 (1e tranche): ALLE 
overheidsopdrachten, er valt meer onder 
‘vastgoedtransacties’, meer bevoegdheden voor 
bestuursorganen tav het eigen onderzoek. 

• De tweede tranche wordt in 2022 verwacht. En zal meer 
veranderingen voor bestuursorganen met zich meebrengen 
dan de 1e tranche.





Regionaal (model) Bibob beleid

• RIEC Midden-Nederland heeft met een aantal gemeenten (Amersfoort, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, 

Almere, Veenendaal, Utrecht en deels ook Leusden) in 2020 het regionale (model) Bibob beleid 
opgesteld

• Midden-Nederland bestaat uit 39 zeer diverse gemeenten. Daarom is er voor een model 
gekozen waarbij elke gemeente het Bibob beleid naar eigen ‘couleur locale’ kan inrichten.

• Uit onderzoeken komt naar voren dat de horecasector een aantrekkelijke branche is voor 
criminelen. Daarom is er in het regionale Bibob beleid voor gekozen om alle horeca 
vergunningaanvragen te toetsen. Daarbij zijn horeca vergunningen vaak wat 
eenvoudiger.

• Het toepassen van de Wet Bibob is soms best lastig. De stap om naast 
horecavergunningen omgevingsvergunningen bouw te gaan toetsen, is wel een logische. 
Bouwvergunningen toetsen is namelijk vergelijkbaar met het toetsen van 
horecavergunningen.



 Regionaal (model) Bibob beleid 

• Ook de vastgoed branche is aantrekkelijk voor criminelen. Bijv. om zo hun geld wit te 
kunnen wassen.

• In het regionale Bibob beleid is er veelvuldig voor de ‘kan’ bepaling gekozen. De 
betreffende gemeente KAN in een voorkomend geval de Wet Bibob toepassen (bijv. bij 
signalen). 

• Hoewel gemeenten in veel gevallen ook zonder Bibob beleid prima uit de voeten kunnen 
is het opstellen van Bibob beleid wél aan te raden. Hiermee voorkom je willekeur EN het 
waterbedeffect (criminelen vestigen zich daar waar het het makkelijkst is). Als alle 
buurgemeenten min of meer hetzelfde Bibob beleid hebben en daar ook op toetsen, 
wordt de regio steeds onaantrekkelijker voor malafide ondernemers.

• Bibob is een zeer effectief instrument gebleken in de aanpak van ondermijning. Het is 
echter geen wondermiddel. Hoe sterk je onderbuikgevoelens ook zijn: bij een ‘geen 
gevaar’ dient de vergunning zonder meer te worden verleend of verlengd.
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