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Bibob beleidsregels en toelichting
Gemeente Westland 2019.

Geachte Raad,
Op 29 oktober 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de nieuwe beleidsregels
en toelichting voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur (Bibob Beleidsregels 2019 Gemeente Westland) vastgesteld. Met deze brief
informeren wij u hierover.
Met het vaststellen van de hierboven genoemde beleidsregels wordt uitvoering gegeven aan het
Westlands Veiligheidsbeleid (WVB) 2019-2022. Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit is
het van belang dat de gemeente haar bestuurlijk instrumentarium op orde heeft en daarmee
preventief barrières opwerpt om te voorkomen dat criminele organisaties of personen misbruik
maken van legale structuren of zich weten te vestigen in de gemeente. Het actualiseren en
aanscherpen van de Bibob beleidsregels en de toepassing ervan intensiveren maken hier
onderdeel van uit.
Bibob beleidsregels Gemeente Westland
De Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is in 2003 in
werking getreden en is in 2013 herzien. De wet geeft het openbaar bestuur de mogelijkheid een
beschikking te weigeren (of in te trekken) als er sprake is van een ernstige mate van gevaar dat
die vergunning wordt gebruikt om criminele activiteiten uit te voeren. De concurrentiepositie van
bonafide ondernemers wordt hiermee ook beter beschermd. De Wet Bibob is bedoeld als een
aanvulling op de bestaande mogelijkheden om een vergunning te weigeren of in te trekken. Door
de toepassing van de Wet Bibob wordt namelijk ook de integriteit van de aanvrager en de bij de
aanvraag betrokken (rechts)personen beoordeeld.
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De Wet Bibob was eerst alleen van toepassing op vergunningen voor drank- en horeca, bouwen
en milieu, maar is in 2013 uitgebreid met o.a. vergunningen op grond van de Huisvestingswet,
subsidies, vastgoed- en grondtransacties waarbij de gemeente partij is en aanbestedingen.
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Of en hoe gemeenten de wet Bibob toepassen dient in een beleidslijn te worden opgenomen. In
de Bibob Beleidsregels 2019 Gemeente Westland is opgenomen dat bij een nieuwe aanvraag
vanaf 1 januari 2020 standaard een Bibob toets zal worden toegepast op de volgende terreinen:
»
»

drank- en horecawetvergunning (m.u.v. para commerciële inrichtingen en slijterijen);
een aantal vergunningen op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (de
exploitatievergunning en de evenementenvergunning voor een vechtsportgala);

*

de omzettingsvergunning bedoeld voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar
onzelfstandige woonruimte (kamergewijze verhuur);
omgevingsvergunning bouw voor kamerverhuurbedrijven.

»

In de volgende gevallen wordt een Bibob toets uitgevoerd als bijvoorbeeld informatie van een van
de partners van het RIEC of het Openbaar Ministerie daartoe aanleiding geeft:
»
reeds verleende beschikkingen op bovengenoemde terreinen;
»
omgevingsvergunning bouw en milieu;
*
subsidies;
«
«

vastgoedtransacties waarbij de gemeente partij is;
aanbestedingen.

Het resultaat van een Bibob onderzoek kan zijn dat de vergunning of subsidie niet wordt
verleend, een reeds verleende vergunning wordt ingetrokken of een transactie of aanbesteding
niet wordt aangegaan omdat er een ernstig gevaar is dat de vergunning wordt gebruikt voor de
facilitering van criminele activiteiten.
De beleidsregels zijn als bijlage opgenomen bij deze brief.
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