Wat
moet u weten
over de wet Bibob

Wat moet u weten over de Wet Bibob?

In deze folder staat informatie over de Wet Bibob en hoe de gemeente Oss
daar mee omgaat.

Wat is de wet Bibob?
De afkorting Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het
Openbaar Bestuur. Deze wet voorkomt
dat de overheid ongewild criminele activiteiten ondersteunt. Het gaat dan om
het uitvoeren van criminele activiteiten of
voordelen halen uit criminele activiteiten.
Bijvoorbeeld door het verlenen van vergunningen voor illegale praktijken zoals
het witwassen van geld. De wet Bibob is
bedoeld om criminele activiteiten niet te
laten mengen met zaken die wettelijk zijn
toegestaan. Deze wet helpt gemeenten in
Nederland om dit te voorkomen. In deze
folder leest u daar meer over.
Wie krijgt te maken met de wet Bibob?
U krijgt in de gemeente Oss met de wet
Bibob te maken als u bijvoorbeeld een
drank- en horecawetvergunning of een
exploitatievergunning aanvraagt voor
een horecabedrijf. Maar ook bij het
aanvragen van sommige omgevingsvergunningen krijgt u te maken met de wet
Bibob. De gemeente Oss gebruikt de Wet
Bibob voor vergunningaanvragen in de
volgende branches:
• Horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés, discotheken, pensions;
• Seks- en escortbedrijven zoals prostitutiebedrijven, escortbedrijven, seksbioscopen, erotische massagesalons en
darkrooms;

• Softdrugs-bedrijven zoals coffeeshops;
• Speelautomatenhallen;
• Organiseren van een vechtsportgala
(evenement);
• Bedrijfsactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is en waarvan de (ver)bouwkosten groter zijn
dan € 50.000 (exclusief BTW). Dit geldt
voor alle branches in deze lijst en ook
voor sloopbedrijven, wisselkantoren,
internetcafés, gamecentra, vastgoedbedrijven en sportscholen.
• Bedrijfsactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning activiteit milieu
nodig is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
vuurwerkbranche, afval- en recyclingbranche, transportondernemingen en
auto-demontagebedrijven.
De branches zijn vastgesteld in de Beleidsregel Wet Bibob 2015 Gemeente Oss. U
vindt deze beleidsregel op www.oss.nl >
Bestuur en organisatie > beleidsnota’s >
Bibob wet 2015.
Wat merkt u ervan dat de gemeente Oss
de Wet Bibob gebruikt?

Vraagt u een vergunning aan, dan vult
u een Bibob-vragenlijst in voor extra

informatie over uw financiële admini-

stratie, herkomst van uw vermogen en

eigendomsverhoudingen in het bedrijf.
Dit formulier moet de aanvrager of

vergunninghouder eerlijk en volledig

invullen. Met de vragenlijst stuurt u afschriften mee van de financiering van
uw bedrijf.

De gemeente Oss beoordeelt de aanvraag

op grond van de Wet Bibob en doet onderzoek naar de achtergrond van aanvrager
en onderneming. Ook bij vergunningen
die al verleend zijn of waarvoor een

verandering wordt aangevraagd, kan de
gemeente Oss de Wet Bibob gebruiken.

Meestal is daar een reden voor. Bijvoor-

beeld omdat er informatie is over criminele activiteiten in een bedrijf. Ook dan
moet de vergunninghouder de Bibobvragenlijst invullen.

Wie beoordeelt de vergunningaanvraag?
De gemeente Oss beoordeelt de bibobvragenlijst en bijlagen. Is er voldoende
bewijs dat de vergunning bedoeld is voor
criminele activiteiten dan weigert de
gemeente de vergunning of trekt de
vergunning in. Ook kan de gemeente voor
de beoordeling van een aanvraag het
Landelijk Bureau Bibob (LBB) inschakelen.
Dit bureau is onderdeel van het ministerie
van Justitie. Het LBB doet dan extra onderzoek en geeft advies aan de gemeente.
Wat doet het LBB?
Het LBB onderzoekt de betrouwbaarheid
van vergunning aanvragers, vergunninghouders en hun zakenrelaties. Het bureau
houdt zo veel mogelijk rekening met ieders privacy. Zij vragen alleen als het écht
nodig is naar uw financiën en of u in aan-

raking bent geweest met justitie of politie. Het resultaat van dit onderzoek verwerkt het LBB in een advies. De gemeente
maakt de keus om het advies wel, niet of
gedeeltelijk te gebruiken bij het besluit.
Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Het LBB bewaart alle gegevens twee
jaar. Krijgt het LBB binnen twee jaar
een nieuw adviesverzoek dan gebruiken
zij de gegevens opnieuw. De gegevens
die hergebruikt zijn, bewaart het LBB
daarna weer twee jaar. De gemeente Oss
bewaart het Bibob-advies ook twee jaar
en kan die gegevens ook binnen twee jaar
opnieuw gebruiken.
Wie mag het advies lezen?
Alleen bij een ‘negatief’ besluit mogen de
volgende partijen een bepaald gedeelte
van het advies lezen:
• het bestuur dat het advies aanvraagt,
bijvoorbeeld gemeente of provincie;
• de aanvrager van de vergunning
• de vergunninghouder
• belanghebbenden die genoemd
worden in het advies (bijvoorbeeld
zakenrelaties).
Gebruikt de gemeente bij het negatieve
besluit de motivering uit het bibobadvies, dan krijgt de aanvrager een
kopie van het bibob-advies. Een belanghebbende die is genoemd in de motivering van het negatieve besluit, krijgt een
afschrift van het gedeelte dat over hem
of haar gaat.

Duurt de vergunningaanvraag langer
als een bibob-advies nodig is?
De termijn voor het afhandelen van de
aanvraag stopt als de gemeente advies
aan het LBB vraagt. Dit heet ‘opschorten
van de beslistermijn’. Dat duurt maximaal
12 weken. Het LBB stuurt meestal binnen
acht weken een advies aan de gemeente.
Maar zij kan het onderzoek eenmalig met
4 weken verlengen. Dit komt regelmatig
voor. Heeft het LBB extra informatie van
de aanvrager nodig, dan wordt de termijn
nog langer. Hoeveel extra tijd dit kost,
hangt er van af hoe snel de aanvrager de
informatie doorgeeft.
Wat kan ik doen als ik het niet eens ben
met het bibob-advies?
U kunt geen bezwaar maken tegen het
bibob-advies. De bezwaar- en beroep

procedure van de Algemene wet Bestuursrecht geldt niet voor de Wet Bibob.
Wel kunt u de gemeente laten weten dat
u het niet eens bent met het besluit. Is
de gemeente van plan de vergunning te
weigeren op grond van het bibob-advies
dan laten wij u dat weten in een ontwerpbesluit. U kunt laten weten wat u van het
besluit vindt. Dit heet een ‘zienswijze’.
Hebt u nog vragen?
Bel ons dan via 14 0412. U kunt uw vraag
ook per mail sturen naar baliebml@oss.
nl. Wilt u informatie over de Wet bibob
of het Landelijk Bureau bibob? Kijk dan
op www.ondernemersplein.nl/regel/
bibob of www.justis.nl/producten/bibob/
wet-bibob.

