
Wat is 
BIBOB?

U
G

/0
6.

39
1/

50
0

06.391GD_Folder Bibob  12-05-2006  09:14  Pagina 4



Wat is BIBOB?

De wet BIBOB is een afkorting van de Wet Bevordering
Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Met deze wet kunnen
overheden de integriteit van een vergunningaanvrager beter beoordelen. De
gemeente Delft kan met BIBOB voorkomen dat personen of ondernemingen
met criminele bedoelingen of achtergronden aan een vergunning komen.

Voor welke aanvragen geldt BIBOB?
De gemeente Delft onderwerpt sinds 1 januari 2006 alle aanvragen voor
exploitatievergunningen voor horeca-aangelegenheden aan een BIBOB-toets.
Dat zijn aanvragen op grond van:
- artikel 3 van de Drank- en horecawet (DHW)
- artikel 5 van de Drank- en Horecaverordening
- artikel 8 van de Exploitatieverordening Horeca 1998 (van de gemeente Delft)
- artikel 3.2.1 van de APV (over seksinrichtingen).

In de toekomst wordt de BIBOB-toets waarschijnlijk uitgebreid naar andere
branches. BIBOB kan namelijk ook worden gebruikt bij bijvoorbeeld aan-
bestedingen, milieuvergunningen en subsidieaanvragen.

Wat betekent BIBOB in de praktijk?
Met BIBOB heeft de gemeente meer mogelijkheden om een vergunning te 
weigeren of in te trekken. Dat gebeurt als blijkt dat er een bepaalde mate van
'gevaar' is dat de vergunning wordt of zal worden gebruikt om criminele 
activiteiten te ontplooien, of dat er ‘gevaar’ bestaat dat er criminele activiteiten
hebben plaatsgevonden om de vergunning te krijgen. Om de mate van gevaar in
te schatten kan de gemeente extra informatie verlangen van de aanvrager.
Wanneer er daarna onduidelijkheden blijven over de integriteit van de persoon
of onderneming, kan de gemeente advies vragen aan het Landelijk Bureau BIBOB.
Dit bureau doet dan onderzoek naar de achtergronden van de aanvrager door
bijvoorbeeld de politie, belastingdienst, de arbeidsinspectie en uitkeringsinstanties
te bevragen. Op basis van dit advies kan de gemeente daarna alsnog de vergun-
ning weigeren, intrekken of juist toekennen.

Wat betekent dit voor u?
Aanvragers van een horecavergunning of een vergunning voor een seksinrichting
moeten meer gegevens aanleveren dan voorheen. Bij uw aanvraag krijgt u een
'BIBOB-formulier'. Hierop staan onder andere vragen over uw verleden als
ondernemer en de financiering van uw bedrijf.Voor een goede en snelle afhandeling
van uw aanvraag is het van belang dat u het BIBOB-formulier correct en volledig
invult voordat u het terugstuurt. Dat zal tijd en werk kosten, maar als u niet alle
gewenste informatie aanlevert, kan de gemeente beslissen om u geen vergunning
te geven.

Als er onduidelijkheden of onzekerheden blijven bestaan over de integriteit
van de aanvrager, vraagt de gemeente advies aan het Landelijk Bureau BIBOB.
Binnen acht weken brengt dit bureau advies uit. De gemeente informeert de
aanvrager over het advies.Als de gemeente van plan is de vergunning op grond
van het advies te weigeren, krijgt de aanvrager de gelegenheid vooraf zijn of
haar mening te uiten. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de
beslissing om een advies aan te vragen.Wel kunt u altijd uw vergunningaanvraag
intrekken.

Waarom dit beleid?
Vrijwel alle grote gemeenten - in ieder geval de grote gemeenten in de directe
omgeving van Delft - voeren inmiddels een BIBOB-beleid.Wanneer Delft in dit
beleid achterblijft, vormt het een soort vrijstaat voor ondernemers met slechte
bedoelingen. De gemeente realiseert zich dat ondernemers door dit beleid meer
tijd kwijt zijn aan het invullen van gegevens.Tegelijkertijd wordt met BIBOB ook
gewerkt aan een veiligere en meer betrouwbare horecabranche, hetgeen uiteindelijk
weer ten goede komt aan diezelfde ondernemer. Het BIBOB-beleid is dan ook
in goede samenwerking met Koninklijk Horeca Nederland totstandgekomen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Wet BIBOB, het BIBOB-beleid, het Landelijk
Bureau BIBOB en de werkwijze van dit bureau kunt u terecht op de website
www.justitie.nl/bibob of via telefoonnummer: (070) 370 46 00. E-mailen is ook
mogelijk: bibob@minjus.nl.

Voor meer specifieke informatie over het BIBOB-beleid van de gemeente Delft
kunt u zich wenden tot de heer J. van Konijnenburg,
telefoon: (015) 260 26 79 of per e-mail: jvkonijnenburg@delft.nl.
Ook kunt u de website www.gemeentedelft.info raadplegen.
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