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Voorwoord
Het jaar 2018 was een moeilijk jaar voor het Landelijk Bureau Bibob (LBB).
Een oplopende werkvoorraad zorgde ervoor dat afnemers regelmatig
later dan wenselijk van Bibob-adviezen werden voorzien. Een aantal
ingrijpende maatregelen waaronder uitbreiding van de onderzoeks
capaciteit en een nieuwe manier van werken heeft ertoe geleid dat deze
werkvoorraad eind 2018 is weggewerkt.

Recent is het wetsvoorstel tot uitbreiding van de Wet Bibob bij de Tweede
Kamer ingediend. Het voorstel maakt onderdeel uit van de inspanningen
van dit kabinet om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te
versterken. Bestuursorganen kunnen straks breder onderzoek doen naar
de achtergrond van personen en ondernemingen. Tevens wordt het aantal
sectoren voor Bibob-onderzoek verruimd.

Naast de taak om in concrete zaken te adviseren, heeft het LBB ook de
wettelijke taak om voorlichting te geven over toepassing en implementatie
van de Wet Bibob. Het LBB stelt zich in dat kader tot doel te fungeren als
expertisecentrum en heeft in 2018 diverse activiteiten ondernomen om
zoveel mogelijk kennis te delen en met name bestuursorganen zo goed
mogelijk te ondersteunen.

Iep Visser
Directeur Landelijk Bureau Bibob/ Algemeen directeur Justis
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Inleiding
Bibob in het kort

Leeswijzer

Met de Wet Bibob kunnen bestuursorganen1 de achtergrond van een
(rechts)persoon onderzoeken in het kader van vergunning- en subsidie
verlening, bij het aangaan van een vastgoedtransactie of bij gunning van
een overheidsopdracht. Als er een ernstig gevaar bestaat dat de aanvrager
of zijn zakelijke omgeving crimineel verkregen vermogen gebruikt of
nieuwe strafbare feiten zal plegen in het licht van zijn bedrijfsvoering, kan
de betreffende overheidsinstantie weigeren om met hem in zee te gaan.
Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en
wordt de bonafide ondernemer beschermd tegen oneerlijke concurrentie.

Met dit jaarverslag legt het LBB verantwoording af over de activiteiten in
het jaar 2018. Het LBB voldoet hiermee aan de wettelijke verplichting van
artikel 24, waarbij onze minister jaarlijks aan beide Kamers der StatenGeneraal een openbaar verslag uit van de manier waarop het LBB zijn
taken in het afgelopen kalenderjaar heeft verricht. In hoofdstuk 1 gaan we
in op de adviestaak van het LBB. Het aantal aangevraagde en verstrekte
adviezen komt aan bod en de conclusies en de doorlooptijden van de
verrichte onderzoeken.

Om tot een zorgvuldig besluit te komen, kunnen bestuursorganen het LBB
verzoeken onderzoek te verrichten. Het LBB raadpleegt bij dat onderzoek
een groot aantal open en gesloten informatiebronnen over de betrokkene
en zijn zakelijke omgeving en komt uiteindelijk tot een conclusie over de
mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.

In hoofdstukken 2 en 3 bespreken we de voorlichting en samenwerking
aan/met externe partners van het LBB. In hoofdstuk 4 komt de kwaliteits
controle door een onafhankelijke kwaliteitscommissie aan bod en tot slot
belichten we in hoofdstuk 5 kort een aantal mediaberichten.

Het LBB is onderdeel van Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie
van Justitie en Veiligheid dat onder meer verantwoordelijk is voor afgifte
van de Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) en het Toezicht op rechts
personen. Justis is gecertificeerd volgens de ISO 9001 normering, de
internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

				 < Bekijk de film over de Wet Bibob.

Impact

1 De Wet Bibob maakt onderscheid tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een
overheidstaak. Voor de leesbaarheid spreken we in alle gevallen over bestuursorganen.
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1 | Adviezen
1.1 Verantwoording in cijfers
In 2018 heeft het LBB 283 reguliere adviezen uitgebracht. Er zijn 305
adviezen aangevraagd2.
Het LBB heeft in 2018 ook 41 aanvullende adviezen verstrekt. Dit zijn
(meestal beknoptere) adviezen in procedures waarover al eerder
geadviseerd is.

Geografische dekking
Het grootste deel van de adviesaanvragen in 2018 is net als voorgaande
jaren afkomstig van gemeenten. In totaal hebben 104 gemeenten 272
adviezen aangevraagd. Verder hebben 6 provincies in totaal 17 adviezen
aangevraagd. De meeste adviesaanvragen komen van de volgende
bestuursorganen:
Aantal adviesaanvragen
1. Rotterdam

42

5

2. Den Haag

16

3. Amsterdam

14

Impact

4. Eindhoven

14

5. Utrecht

11

2 In 2017 heeft het LBB 185 reguliere adviezen uitgebracht en werden er 271 adviezen
aangevraagd.

Jaarverslag 2018 | Landelijk Bureau Bibob

05

Inhoud

Geografisch gezien komen de meeste aanvragen – van provincies én
gemeenten – uit de provincie Zuid-Holland en daarna uit Noord-Brabant.
Het kleinste aantal adviesaanvragen komt uit de provincie Zeeland.
De exacte aantallen zijn hierna aangegeven.

1

Adviesaanvragen per branche
Veruit de meeste adviesaanvragen hebben evenals in voorgaande jaren
betrekking op de horecasector. In 2018 zijn verder veel adviezen
aangevraagd over bouwvergunningen.
3%
4%

9

5%

5

Adviezen

8
42

2

8%

7%

56%

18%

5

Horeca
Bouw
Milieu
Coffeeshop
Vastgoed
Seksinrichting
Overig

13

Voorlichting
91

3
Samenwerking

1

23

17

Mate van gevaar

56

4

17

De reguliere adviezen van het LBB kunnen worden onderverdeeld in de
mate van gevaar dat de beschikking of andere beslissing mede zal worden
gebruikt om crimineel verkregen vermogen te benutten of om strafbare
feiten te plegen. Het LBB concludeerde in 2018 149 keer dat ernstig gevaar
bestond. 21 keer luidde de conclusie dat er een mindere mate van gevaar
was. In 113 gevallen was naar het oordeel van het LBB geen gevaar gebleken.

Kwaliteitscommissie

5
Impact

Op de kaart zijn de adviesaanvragen van landelijke instanties zoals
ministeries en zelfstandige bestuursorganen niet weergegeven. Dit zijn
er 16 in totaal. De meeste van deze aanvragen zijn afkomstig van de
Kansspelautoriteit (5 aanvragen), de Rijksdienst voor ondernemend
Nederland (5 aanvragen, uitsluitend over de registratie van mest
intermediairs) en de Nationale en Internationale Wegvervoer
Organisatie (3 aanvragen).
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Doorlooptijden

1.2 Evaluatie door bestuursorganen

In 2018 is 53% van de adviezen uitgebracht binnen de wettelijke advies
termijn van 12 weken. Dit is een verslechtering ten opzichte van 2017.
De reden van deze verslechtering is onder andere gelegen in een forse piek
van adviesaanvragen in de zomerperiode van 2018. Om de werkvoorraad
weg te werken hebben we in de tweede helft van 2018 een aantal
maatregelen genomen. Over deze maatregelen zijn de afnemers van
Bibob-adviezen in 2018 meegenomen in de communicatie. De werk
voorraad is uiteindelijk eind 2018 weggewerkt.

Het LBB vraagt bestuursorganen om de kwaliteit van adviezen en de
dienstverlening van het LBB te evalueren. Bestuursorganen hebben over
32 van de 283 in 2018 uitgebrachte adviezen een evaluatieformulier
ingevuld. Dat heeft de volgende gemiddelde cijfers op een schaal van 1-10
opgeleverd. De gedaalde waardering voor zowel doorlooptijd als
volledigheid zijn te verklaren door de werkvoorraad en de daartoe
genomen maatregelen in dit jaar.
2017

2018

Doorlooptijd

6

5

2

Leesbaarheid

8

8

Volledigheid

8

7,5

Voorlichting

Communicatie

8

8
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1.3 Jurisprudentie
Inhoud

Adviezen

2

In 2018 heeft de hoogste bestuursrechter enkele uitspraken gedaan die
zagen op besluiten die waren gebaseerd op Bibob-adviezen van het LBB.
Het ging in alle gevallen om uitspraken van de Afdeling bestuursrecht
spraak van de Raad van State (verder: de Afdeling). Het LBB volgt de
ontwikkelingen in de jurisprudentie nauwlettend. In enkele uitspraken
uit 2018 oordeelde de Afdeling anders dan het LBB gedaan had.
Een voorbeeld hiervan is een uitspraak d.d. 14 november 2018
(ECLI:NL:RVS:2018:3717) over onder andere de vraag welke strafbare
feiten relevant zijn bij de aanvraag van een bouwvergunning. De Afdeling
overwoog onder meer dat het niet gaat “om het gevaar dat overtredingen

worden gepleegd bij de bouwactiviteiten zelf, zoals het niet-naleven van vergunning
voorschriften en regels over arbeidsomstandigheden en tewerkstelling van
vreemdelingen maar om het gevaar dat het bouwwerk wordt gebruikt voor criminele
activiteiten.” Het LBB had juist geoordeeld dat strafbare feiten die bij de
bouwactiviteiten gepleegd waren of konden worden wel relevant waren.
Het LBB beoordeelt bij elke uitspraak zorgvuldig of er aanleiding is de
eigen werkwijze aan te passen. Wanneer uitspraken consequenties kunnen
hebben voor afnemers informeert het LBB hen hierover actief via
bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Dit is ook naar aanleiding van de beschreven
uitspraak gedaan.

Voorlichting
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2 | Voorlichting
De uitvoering van de Wet Bibob kan complex zijn. Het LBB
begeleidt daarom de (potentiële) afnemers van adviezen en
probeert op meerdere manieren zo veel mogelijk kennis met
hen te delen over de toepassing en reikwijdte van de Wet Bibob.
Dergelijke voorlichting is de tweede wettelijke taak van het LBB.
In 2018 bestond deze voorlichting onder andere uit het
volgende.

2.1 Training & cursussen
Het LBB verzorgt sinds enige jaren landelijk cursussen, workshops en
presentaties over de Wet Bibob voor doelgroepen variërend van
ambtenaren tot bestuurders. Het doel van deze trainingen en cursussen is
bestuursorganen beter uit te rusten voor de toepassing van de Wet Bibob.
Zo heeft het LBB tijdens het Landelijk Bibob Congres 2018, dat dit jaar
door de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en het RIEC Noord werd
georganiseerd drie verschillende workshops verzorgd.

5
Impact
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Jaarlijks verstrekken (de)centrale overheden miljarden euro’s aan
subsidies. Van de mogelijkheden die de wet Bibob hiervoor biedt, kan
beter gebruik worden gemaakt. In 2018 heeft het LBB daarom op
verschillende manieren aandacht besteed aan de mogelijkheden die de
Wet Bibob biedt om de antecedenten te controleren en daarmee crimineel
misbruik van subsidies te voorkomen. Zo heeft het LBB samen met de
provincies Noord-Brabant en Noord-Holland, en de gemeente Amsterdam
in 2018 een landelijke bijeenkomst georganiseerd over het onderwerp
‘Subsidies en de Wet Bibob’. Ruim 150 medewerkers van (de)centrale
overheden namen deel en lieten zich informeren over de toepassing van
de Wet Bibob op subsidies.

2.2 Ondersteuning tijdens het Bibob-traject
Waar nodig bood het LBB in 2018 ondersteuning bij concrete advies
verzoeken, zonder daarbij in het besluit van het bestuursorgaan te treden.
Wanneer een bestuursorgaan voor het eerst of na een aantal jaar een
adviesverzoek indient, vindt er indien gewenst een intakegesprek plaats.
Soortgelijke gesprekken vinden ook plaats wanneer het onderzoek op
voorhand (juridisch) complex lijkt te zijn. Tijdens deze gesprekken wordt
onder meer ingegaan op het eigen onderzoek van het bestuursorgaan, de
reikwijdte van het onderzoek door het LBB en de wijze van onderzoeken.
Het LBB licht regelmatig de totstandkoming en de conclusie van het advies
toe en verleent ondersteuning bij vragen over bijvoorbeeld de vergewisen geheimhoudingsplicht.

2.3 Helpdesk
Via de website van Justis is veel informatie te vinden over de Wet Bibob en
de daaraan gerelateerde onderwerpen. Daarnaast beantwoordde het LBB
– in het kader van de helpdeskfunctie – vrijwel dagelijks vragen via de
telefoon en e-mail. Dit betrof ook vaak de vraag of een bepaalde casus
geschikt was voor toepassing van de Wet Bibob en de aanvraag van een
Bibob-advies.

2.4 Voorlichtingsmateriaal
In 2018 heeft het LBB nieuw voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Er is een
infographic gemaakt waarop het bereik van de Wet Bibob snel inzichtelijk
is. Deze is op de volgende pagina weergegeven. Daarnaast heeft het LBB
een brochure over de Wet Bibob en subsidies uitgebracht, een reader met
belangrijke Bibob-jurisprudentie samengesteld en een leidraad voor de
gevaarsbeoordeling ontwikkeld. Deze zijn gepubliceerd op de website van
Justis.

5
Impact
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Het bereik van
de Wet Bibob

RECREATIE EN
AMUSEMENT

MILIEU EN
OMGEVING

VERVOER EN
TRANSPORT

BOUW EN
VASTGOED

DIVERS

Wegtransport

Inhoud

1

Horeca

Afvalopslag en -verwerking •

Vastgoedtransacties overheid

Overige bedrijven en

Seksbranche (APV)

Chemische industrie •

Vastgoedtransacties

inrichtingen (APV)

Coffeeshops (APV)

Raffinaderijen •

woningcorporaties

Slijterijen

Benzinestations •
Autosloperijen •

Adviezen

Besloten busvervoer ••
Openbaar vervoer ••

Zorgaanbieders (o.V.)
Ontheffingen Opiumwet

Evenementen (APV)

2
Voorlichting

APV

o.V.

3

•

Samenwerking

4

••

Voor toepassing van de Wet
Bibob moet een gemeentelijke
vergunningplicht bestaan.
Onder voorbehoud van nieuwe
wetgeving.
Bij vergunningen op grond van
de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) of Wet
milieubeheer (Wm) is vaak nader
onderzoek nodig om te bepalen
of een Bibob-advies kan worden
aangevraagd.
Momenteel geen Bibob-advies
mogelijk.

Bouwvergunningen

Vechtsportgala’s (APV)

Opslag en vervoer meststoffen •

Stadions en racebanen •

Veehouderijen •

Taxi-ondernemingen ••

Attractieparken •

Slachthuizen •

Toegelaten taxi-organisaties

Overheidsopdrachten bouw
Subsidies
Overheidsopdrachten ICT
Huisvestingswetvergunningen

Opslag vuurwerk en explosieven •

Onderhoud (en bouw) schepen,
treinen en vliegtuigen •

Speelautomaten
Gokhallen (APV)

Strategische goederen en diensten

Casino’s (o.V.)
Online gokken (o.V.)

Overige overheidsopdrachten (o.V.)

Telefoonnummers
Overige milieu-inrichtingen •
Overheidsopdrachten milieu

Kwaliteitscommissie

5
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2.5 Nieuwsbrieven
Inhoud
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Het LBB brengt voor bestuursorganen een nieuwsbrief uit met informatie
over de activiteiten van het LBB en over ontwikkelingen op het gebied van
de Wet Bibob. Daarnaast schenkt het LBB aandacht aan uitspraken van de
Raad van State over Bibob-zaken en deelt het zijn kennis en expertise over
de wet. De nieuwsbrief telt ruim 700 abonnees.

Een greep uit de nieuwsbrieven
Nieuwsbrief Landelijk Bureau Bibob 29 januari 2018

2
Voorlichting

3
Samenwerking

4
Kwaliteitscommissie

In de nieuwsbrief van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) vindt u nieuws en
actualiteiten, jurisprudentie, en een veelgestelde vraag omtrent de Wet Bibob.

Veelgestelde vraag
Over welke (rechts)personen mag ik het strafblad opvragen
bij het eigen Bibob-onderzoek?

Inhoud
Nieuws
> S amenwerking met opsporings- en toezichthoudende instanties
>C
 ursussen en presentaties Wet Bibob

Nieuws

Jurisprudentie
>B
 elangenafweging (ABRvS, 4 oktober 2017)
>N
 alatenschap (ABRvS, 15 november 2017)

> Save the Date – Landelijk
Bibob Congres 2018
> Bibob-brochures

Bibob in de media
>G
 emeente wil eerder stokje steken voor witwascrimineel met bouwplannen
>P
 eel en Maas wil georganiseerde misdaad stevig gaan bestrijden

5
Impact
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3 | Samenwerking
Bij de uitvoering van de Wet Bibob zijn meer partners betrokken
dan het LBB en bestuursorganen. Andere overheidsinstanties
leveren de informatie die cruciaal is voor de totstandkoming van
een Bibob-advies. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft
daarnaast de taak om met tips Bibob-procedures op gang te
brengen. Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s)
ondersteunen bestuursorganen bij hun uitvoering van de Wet
Bibob. Het LBB onderhoudt met al deze instanties contact om
de toepassing van de Wet Bibob en de onderlinge samenwerking
te bevorderen.

3.1 Informatieleveranciers
Het LBB baseert zijn adviezen op de informatie die andere instanties
verstrekken. Dit betreft onder andere opsporingsdiensten, inspecties en
uitkeringsinstanties. Om de samenwerking te bevorderen en de
informatieverstrekking te verzekeren vinden regelmatig overleggen plaats
met de meeste van deze informatieleveranciers. Ook zijn factsheets
opgesteld waarin de informatieverstrekking aan het LBB overzichtelijk
beschreven is.

Impact
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3.2 OM-tips

3.4 Bestuursorganen en RIEC’s

Het LBB baseert zijn adviezen vaak op de dossiers van het OM. Daarnaast
heeft het OM een aanjagende functie bij toepassing van de Wet Bibob.
Bibob-officieren kunnen bestuursorganen tippen om een onderzoek te
starten. In 2018 ontving het LBB in totaal in ieder geval 62 advies
aanvragen die gebaseerd waren op een dergelijke OM-tip. In 2017 waren
dat nog 39 aanvragen.

Het LBB hecht aan een goede relatie en kennisuitwisseling met ontvangers
van Bibob-adviezen. Daarom organiseert het LBB al jaren expertbijeen
komsten met partners zoals meerdere (grote) gemeenten, de provincies en
enkele zelfstandige bestuursorganen. Tijdens deze bijeenkomsten komen
actuele thema’s aan bod, delen we ervaringen en analyseren we
rechterlijke uitspraken.

In 2018 heeft het LBB meerdere keren overleg gehad met de Landelijke
Bibob-officier en officieren en parketsecretarissen van andere parketten.
Ook hebben we samen een middag georganiseerd om de samenwerking
en ontwikkelingen op het gebied van de Wet Bibob door te nemen. Voor
de OM-tips heeft het LBB factsheets ontwikkeld.

Met meerdere RIEC’s heeft het LBB in 2018 gezamenlijke Bibob-trainingen
gegeven aan medewerkers van bestuursorganen in de betreffende regio’s.
Het LBB heeft bestuursorganen in dat kader aangeraden het RIEC meer
mee te laten denken over de vraag of het eigen Bibob-onderzoek compleet
is en of er voldoende aanleiding is een advies aan het LBB te vragen.

Voorlichting

3
Samenwerking

4
Kwaliteitscommissie
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4 | Kwaliteitscommissie
Om de kwaliteit van de Bibob-adviezen te bevorderen, is een
onafhankelijke kwaliteitscommissie ingesteld die steekproefs
gewijs de kwaliteit van de adviezen van het LBB en de zorg
vuldigheid waarmee die adviezen worden gemaakt, beoordeelt.
De kwaliteitscommissie kijkt naar de opbouw van het advies, de
manier waarop de informatie is geselecteerd en weergegeven en
de vraag of de analyse van de gebruikte informatie de conclusie
van het advies kan dragen. De kwaliteitscommissie rapporteert
aan de minister van Justitie en Veiligheid en brengt jaarlijks een
verslag uit.
De Kwaliteitscommissie Bibob bestond in 2018 uit de volgende leden:
• De heer mr. F.W.H. van den Emster (voorzitter); o.a. lid Commissie
Wolfsen; voormalig voorzitter Raad voor de Rechtspraak en President
rechtbank Rotterdam.

Jaarverslag 2018 | Landelijk Bureau Bibob

• Mevrouw prof. mr. E.R. Manunza; hoogleraar Europees en Internationaal
aanbestedingsrecht Universiteit Utrecht.
• De heer prof. mr. dr. E.R. Muller; decaan van de Faculteit Governance
and Global Affairs, bestuurder van de Campus Den Haag van de
Universiteit Leiden en hoogleraar Veiligheid en Recht aan dezelfde
universiteit.
• De heer drs. A.H.M. de Jong; o.a. consultant bij ABDTOPConsult.
• De heer mr. drs. G.A.A. Verkerk; voormalig burgemeester van Delft en
waarnemend burgemeester van Beekdaelen.
In 2018 heeft de kwaliteitscommissie twintig reguliere en vijf aanvullende
adviezen van het LBB beoordeeld. Op basis van deze beoordelingen is de
kwaliteitscommissie over het algemeen positief over het werk van het
LBB. De kwaliteitscommissie heeft wel aanbevelingen gedaan op enkele
aspecten van het onderzoek en de advisering. Deze aanbevelingen staan in
het jaarverslag van de kwaliteitscommissie.

15
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5 | Impact Bibob in de media
De uitkomst van Bibob-adviezen kan grote impact hebben op
bestuursorganen en ondernemers. Dit valt vaak terug te lezen
in de krant of op het internet. Een kleine greep uit de
nieuwsberichten.

Bibob van stal voor nieuwe
zonnepark Dokkum
De gemeente Dongeradeel heeft de vergunningsaanvraag voor het nieuwe
zonnepark in Dokkum geparkeerd. Met de wet Bibob worden eerst de
bedoelingen van de aanvrager beoordeeld.

Kwaliteitscommissie

5
Impact
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Sushi-restaurants in Utrecht
gesloten: gedoe met
vergunning en
Bibob-onderzoek

Seksclub in Deventer blijft
dicht: eigenaar vangt
opnieuw bot bij
Raad van State

De plotselinge sluiting van het sushi-restaurant lijkt verband te houden met
twee andere restaurants. Hoewel beide restaurants zijn afgebouwd, gingen de
deuren nooit open voor het publiek. Dat lijkt te maken te hebben met een
onderzoek naar herkomst van het geld dat in de restaurants wordt geïnvesteerd

Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State die vandaag bekend werd.
Eerder deze maand voerde de seksclub bij de Raad van State een rechtszaak
voor een nieuwe vergunning. De eerste vergunning, die gold van 2012 tot en
met 2014, werd onder meer niet verlengd vanwege een negatief advies van het
bureau Bibob (integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).
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