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Consultatie wijziging van de Wet
Bibob

Geachte heer Grapperhaus,
Wij danken u voor de gelegenheid om te reageren op de consultatieversie van het concept-wetsvoorstel
wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet
Bibob), die op 12 april jI. voor consultatie aan ons werd aangeboden.
Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet Bibob op meerdere onderdelen. Het voornaamste is dat er behoefte is aan
uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van de Wet Bibob, zowel ten aanzien van de gevallen waarin
de wet kan worden toegepast als ten aanzien van de bevoegdheden die daarvoor beschikbaar zijn. De wa
terschappen staan positief tegenover deze wijzigingen, maar merken op dat het waterschap als belang
hebbend bestuursorgaan nergens expliciet in het wetsvoorstel wordt genoemd.
Ook bij waterschappen kan er behoefte bestaan aan de toepassing van de Wet Bibob. Te denken valt aan
de omstandigheid waarbij het waterschap te maken krijgt met een vergunningaanvrager met dubieuze
bedoelingen, situaties in de aanbestedingssfeer of bij de uitgifte van grond in erfpacht. Om die reden doen
wij hieronder een tweetal suggesties met betrekking tot dit wetsvoorstel.
Watervergunningen
Het is op dit moment voor waterschappen niet mogelijk om bij de verlening van een watervergunning ge
bruik te maken van de wet Bibob. Er zijn echter wel situaties waarbij het nuttig en van belang kan zijn om
de Wet Bibob te kunnen toepassen. Het kunnen toepassen van de Wet Bibob wordt bij watervergunningen
vooral van belang geacht bij aanvragen voor bijvoorbeeld het aanleggen en afmeren van boten of het
brengen van stoffen in oppervlaktewateren. In het geval van deze vergunningplichtige activiteiten kan ons
inziens het uitvoeren van een ‘bibob-toets’ behulpzaam zijn bij de afweging die plaatsvindt in het kader
van de vergunningverlening.
Het komt ook regelmatig voor dat voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een
watervergunning nodig is. Het waterschap kan op dit moment op grond van de Waterwet een vergunning
alléén weigeren op grond van waterhuishoudkundige belangen. Een gemeente kan daarentegen een ver
gunning weigeren of intrekken op grond van de Wet Bibob. Dat geeft een tegenstrijdig signaal aan de aan
vrager of vergunninghouder. Wij zouden dan ook graag zien dat de Wet Bibob de mogelijkheid biedt om
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de Wet ook in voorkomende gevallen toe te kunnen passen op watervergunningen, zodat waterschappen
en gemeenten gelijke middelen hebben. Dit zou de integrale aanpak van ondermijning kunnen versterken.
Ons verzoek is om vergunningen op grond van de Waterwet of de keur toe te voegen aan artikel 1 sub c
van de Wet Bibob of hier een aparte voorziening voor te creëren conform artikel 7 van de Wet Bibob.
Erfpachthouder
De wettekst wordt in artikel 1 sub e onderdeel 2 van de Wet Bibob uitgebreid met de erfpachter. Wij vra
gen ons af of dit ook geldt voor de opstalhouder. In boek 5 van het 8W worden de regels van erfpacht via
een schakelbepaling (art 5:104 8W) van toepassing verklaard op het recht van opstal. In het voorstel wordt
de erfpachter uitdrukkelijk benoemt. Dit suggereert dat dit niet gaat gelden voor opstalhouders. Onze in
schatting is dat overheden ook opstalrechten hebben uitgegeven in het verleden en dat het daarmee wen
selijk is dat de Wet Bibob ook van toepassing is op de opstalhouder. Het zou naar onze mening dan ook
goed zijn om dit expliciet op te nemen het wetsvoorstel.
Wij vragen u om de hierboven genoemde suggesties bij de uitwerking van het uiteindelijke wetsvoorstel te
betrekken. Hierbij vragen wij in het bijzonder uw aandacht voor de opmerkingen die gemaakt zijn met be
trekking tot de toepasbaarheid van de Wet Bibob bij de aanvraag van een watervergunning. In het ver
volgproces denken de waterschappen graag met u mee. Uiteraard ben ik ook bereid onze reactie nader
toe te lichten. Contactpersoon namens de Unie van Waterschappen is mr. S. (Sandra) Reynaers
(sreynaers@uvw.nl en 06-820 134 1 5).

Hoogachtend,

mr.j.H. Oosters
Voorzitter

