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Kennisnemen van 
Het vaststellen van de Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Goirle 2021. 
 
Inleiding 
De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) is een 
(preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een 
vergunning wordt misbruikt op het gebied van witwassen van crimineel vermogen, kan het college of 
de burgemeester de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen 
dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van 
bonafide ondernemers beschermd. 
 
De huidige beleidsregels van de gemeente Goirle voor toepassing van de Wet Bibob dateren uit 
2006. De Wet Bibob heeft de afgelopen jaren een aantal wijzigingen ondergaan. Dit maakt een 
actualisatie van de beleidsregels noodzakelijk. 
 
Informatie 
 
De Wet Bibob is een facultatieve wet 
De Wet Bibob is een facultatieve wet, waarbij het college en de burgemeester zelf de mogelijkheid 
hebben te bepalen in welke van de door de wet geboden mogelijkheden zij dit instrument 
daadwerkelijk gaan toepassen. Daarom is het noodzakelijk dat het college en de burgemeester het 
toepassingsbereik in een beleidsregel vastleggen. Omdat het toepassen van de Wet Bibob tot 
administratieve lasten leidt, moet dit bovendien proportioneel zijn. Door in het beleid vast te leggen 
in welke gevallen het college en de burgemeester de Wet Bibob toepassen en te motiveren waarom 
toepassing in deze gevallen proportioneel is, voorkomen het college en de burgemeester dat er 
sprake is van willekeur.   
 
Er is behoefte aan nieuw en eenduidig beleid 
De beleidsregels zijn opgesteld in samenwerking met de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk, met 
ondersteuning vanuit de Taskforce RIEC Brabant-Zeeland. Ook de gemeenten Hilvarenbeek en 
Oisterwijk hebben behoefte aan nieuwe en actuele beleidsregels. Daarnaast is het belangrijk dat 
gemeenten in de directe omgeving zo veel mogelijk dezelfde beleidsregels vaststellen. Eenduidigheid 
in beleid voorkomt dat een kwaadwillende aanvrager, die in de ene gemeente wordt  geconfronteerd 
met de toepassing van de Wet Bibob, uitwijkt naar een andere gemeente waar deze niet of in 
mindere mate wordt toegepast. 
 
 



 
 
Bladnummer Datum 

2 5 januari 2021 
 

 

Het huidige beleid is verouderd 
De Wet Bibob heeft de afgelopen jaren een aantal wijzigingen ondergaan. Dit vraagt om nieuwe 
beleidsregels. Zo is het toepassingsbereik uitgebreid, wat het mogelijk maakt om een Bibob-
onderzoek op meer onderwerpen toe te passen. De beleidsregels uit 2006 beperkten zich tot de 
horecavergunningen en omgevingsvergunningen bouw en milieu. Tegenwoordig is het ook mogelijk 
om de Wet Bibob toe te passen op overheidsopdrachten, vastgoedtransacties en aanvragen voor 
subsidies.  
 
Toepassingsbereik 
Gekozen is voor een breed, maar uitvoerbaar toepassingsbereik. Er zijn criteria opgesteld waaraan 
een aanvraag moet voldoen om voor een Bibob-onderzoek in aanmerking te komen. Op deze wijze 
blijft het aantal onderzoeken behapbaar en worden de risicovolle aanvragen getoetst op de Wet 
Bibob. Ongeacht deze criteria mag een Bibob-onderzoek altijd toegepast worden bij duidelijke 
aanwijzingen op misbruik vanuit eigen informatie, informatie van de RIEC partners1of wanneer blijkt 
dat het Landelijk Bureau Bibob de afgelopen 2 jaar onderzoek heeft gedaan naar de betrokkene(n). In 
de bijgevoegde tabel is het oude en nieuwe toepassingsbereik naast elkaar weergegeven. 
 
De uitbreiding van het toepassingsbereik vergt extra capaciteit 
Door het uitbreiden van het toepassingsbereik zal het aantal Bibob-onderzoeken toenemen. In 
eerste aanleg wordt dit opgevangen binnen de bestaande formatie. Vanwege de kwaliteitsborging en 
het vergroten van de vakspecialistische kennis heeft het de voorkeur om de onderzoeken in de 
toekomst uit te laten voeren in GHO verband. De mogelijkheden hiertoe worden nog nader 
onderzocht.  
 
Vervolg 
Na besluitvorming en interne voorlichting wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe beleidsregels.  
 
Communicatie 
Na publicatie in het Goirles Belang en op de website www.officielebekendmakingen.nl treden de 
beleidsregels in werking.  
 
Bijlagen 

1. Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Goirle 2021 
2. Toepassingsbereik beleidsregels 
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1 Binnen het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) werken gemeenten, provincies, Openbaar 
Ministerie, Politie, Belastingdienst, Douane, FIOD, Inspectie SZW, Koninklijke Marechaussee, IND, UWV en de 
NVWA samen aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. 

http://www.officielebekendmakingen.nl/

