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De Wet Bibob 

Strijd tegen ondermijnende criminaliteit 

Franc Pommer 

 

22 november 2018 

Inhoud 
Programma 

• Wet Bibob algemeen 

• Bibob-beleid 

• Toepassing Wet Bibob 

• Bibob-onderzoek 

 

Pauze 

 

• Besluitvorming 

• Bezwaar en beroep 

• Wijziging Wet Bibob 

• Tot slot 
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Wet Bibob algemeen 

Waarvoor dient de Wet Bibob? 

• Voorkomen dat overheid onbewust en ongewild criminele 

activiteiten faciliteert door vergunningen te verlenen, subsidie te 

geven of een overheidsopdracht te gunnen (Kamerstukken II 

1999/2000, 26 883, nr. 3, blz. 2) 

• Sinds 1 juli 2013 ook “door vastgoedtransacties te sluiten” 
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Wet Bibob algemeen 

Waarvoor dient de Wet Bibob? 

• ABRvS 28 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:638 

 “Criminele organisaties zijn in bepaalde gevallen afhankelijk van 
 bestuurlijke besluitvorming voor de continuering en afscherming van 
 criminele activiteiten. Zo kunnen met behulp van vergunningen 
 dekmantelbedrijven worden opgezet en illegale transporten worden 
 uitgevoerd. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie, het opbouwen van 
 machtsposities met witgewassen geld en verwevenheid van de 
 onder- en bovenwereld. Tevens komen openbare belangen zoals dat 
 van het milieu, de verkeersveiligheid en de volksgezondheid in het 
 geding. Niet op de laatste plaats wordt schade aangericht aan de 
 integriteit van de overheid.” 
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Wet Bibob algemeen 

Relativiteit (art. 8:69a Awb) 

• ABRvS 28 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:638 

• Art. 3 Wet Bibob strekt tot bescherming van algemene belang bij 

voorkomen dat overheid ongewild criminele activiteiten faciliteert 

• Individuele belangen van [appellante] als omwonende van de 

bouwstoffenhandel zijn niet zodanig verweven met dit algemene 

belang dat het artikel moet worden geacht ook te strekken tot 

bescherming van haar belangen 

• Criminele activiteiten bij exploitatie van de bouwstoffenhandel 

veroorzaken niet zonder meer overlast voor omwonenden 
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Wet Bibob algemeen 

Waarop is de Wet Bibob van toepassing? 

• Beschikkingen (indien bij wet voorzien) 

• Gemeentelijke vergunningen en ontheffingen 

• Vastgoedtransacties 

• Subsidies 

• Aanbestedingen 
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Wet Bibob algemeen 

Beschikkingen 

• Koppeling bijzondere wetgeving (DHw, Wok, Wabo, etc.) 

• Weigeren en intrekken 

• Voorbeelden 

 - artikel 2.20 Wabo: weigeren vergunning art. 2.1 lid 1 onder 

    a (bouwen) en onder e (inrichting)  

 - artikel 5.19 lid 4 onder b Wabo: intrekken vergunning 

 - artikel 27 lid 3 DHw: weigeren vergunning 

 - artikel 31 lid 3 onder a: intrekken vergunning 
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Wet Bibob algemeen 

Gemeentelijke vergunningen en ontheffingen 

• Artikel 7 Wet Bibob 

• Een gemeentelijke vergunning die op grond van een verordening 

verplicht is gesteld voor een inrichting of bedrijf, kan door het 

college van burgemeester en wethouders respectievelijk de 

burgemeester worden geweigerd dan wel ingetrokken… 

• Geen afzonderlijke “koppeling” nodig! 
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Wet Bibob algemeen 

Gemeentelijke vergunningen en ontheffingen 

• Exploitatievergunningstelsel 

• Artikel 53a APV Tilburg 
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Wet Bibob algemeen 

Gemeentelijke vergunningen en ontheffingen 

• Let op: feitelijke toestand niet met de aanvraag in overstemming 

• ABRvS 13 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1947) 

- de zinsnede “met het in de aanvrage vermelde” in art. 27, lid 1 
aanhef en onder b DHW heeft slechts betrekking op de 
informatie waarom is verzocht in het DHW-aanvraagformulier 

- datgene waarnaar gevraagd wordt in het vragenformulier als 
bedoeld in art. 30 Wet bibob dat op verzoek van de 
burgemeester is ingevuld, is niet te duiden als dergelijke 
informatie 

• Relevant (mogelijk) voor exploitatievergunningstelsels 
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Wet Bibob algemeen 

Gemeentelijke vergunningen en ontheffingen 

• Gemeenten Weert en Ermelo 

• Geen exploitatievergunningenstelsel voor ‘droge horeca’ 

• ‘Kapstokhaakje’ ontbreekt (bijv. coffeeshops, theehuizen) 

• Toepassen Wet Bibob niet mogelijk 
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Bibob-beleid 

Voeren van Bibob-beleid noodzakelijk? 

• Wijdverbreid misverstand! 

• Geen verplichting tot beleid om Bibob te kunnen toepassen 

• Wel wenselijk om willekeur te voorkomen 

• Maar ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840 

 “De Afdeling is thans - anders dan voorheen […] - van oordeel dat 

 omstandigheden die bij het opstellen van een beleidsregel zijn 
 verdisconteerd, dan wel moeten worden geacht te zijn 
 verdisconteerd, niet reeds daarom buiten beschouwing kunnen 
 worden gelaten. […]. Het bestuursorgaan dient derhalve alle 
 omstandigheden van het geval te betrekken in zijn beoordeling […].” 
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Bibob-beleid 

Voeren van Bibob-beleid noodzakelijk? 

• Voer je beleid, doe het dan goed… 

• Vb. gemeente Oss 

 

 

 

 

• Aangewezen risico-categorieën  uitbreiding mogelijk 
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Bibob-beleid 

Voeren van Bibob-beleid noodzakelijk? 

• Afwijkbevoegdheid 
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Bibob-beleid 

Voeren van Bibob-beleid noodzakelijk? 

• Vb. gemeente Rotterdam 

• Bij Wabo (artikel 2.1 lid 1 onder a: bouwen) 

• Ook hier: risicocategorieën (niet limitatieve lijst) 

• Geen extra voorwaarde: 

 “De risicobranches en gebieden zijn in overleg met OM en politie 
 aangepast. Met betrekking tot deze risicobranches en gebieden 
 wordt de Bibob-toets standaard toegepast.” 

• Geldt ook voor alle aanvragen met een bedrag vanaf € 1 milj. 
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Toepassing Wet Bibob 

Wanneer intrekken/weigeren? 

• Artikel 3 (kernbepaling) 

• Bestuursorgaan kan aangevraagde beschikking weigeren dan wel 

een gegeven beschikking intrekken, indien ernstig gevaar bestaat 

dat de beschikking mede zal worden gebruikt om: 

• A-grond: uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, 

op geld waardeerbare voordelen te benutten, (en/) of 

• B-grond: strafbare feiten te plegen 

• Ter verkrijging beschikking zijn s.f. gepleegd 

• Ook bestuurlijke beboetbaar feit 
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Toepassing Wet Bibob 

Wanneer intrekken/weigeren? 

• Intrekking/weigering bij ernstig gevaar is bevoegdheid 

• ABRvS 4 oktober 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2642) 

- Artikel 3 Wet Bibob betreft geen verplichting maar een 
bevoegdheid om een beschikking in te trekken of het geven 
van een beschikking te weigeren 

- B.o. moet kenbaar betrokken belangen afwegen 

- Bestuursrechter toetst marginaal 

- Voetbalvereniging Haaglandia (700 leden dient maatschappelijk 
belang) en is afhankelijk van de kantine-inkomsten 

- Gevraagde vergunning kantine wordt geweigerd wegens 
ernstig gevaar…  

- Meegewogen dat Haaglandia niet enige voetbalvereniging is 

- B.o. heeft zich ingespannen leden over te laten stappen 
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Toepassing Wet Bibob 

A-grond 

• S.f. waarmee voordeel is behaald dat mogelijk kan worden benut 

• Art. 3 lid 2: mate van gevaar wordt vastgesteld op basis van 

a. feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs 

doen vermoeden dat de betrokkene in relatie staat tot s.f. 

b. ingeval van vermoeden de ernst daarvan 

c. de aard van de relatie en 

d. de grootte van de verkregen of te verkrijgen voordelen 
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Toepassing Wet Bibob 

A-grond 

• Tijdsverloop en ernstig gevaar benutten wederrechtelijk voordeel 

• ABRvS 15 juli 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2226) 

- a-grond  

- tijdsverloop dient onder omstandigheden te worden 
meegenomen in de beoordeling van ernstig gevaar omdat het 
rechtstreekse verband tussen het verkregen voordeel en de 
benutting daarvan in de loop van de tijd kan afnemen 

- Betekenis komt toe aan de omstandigheden dat het voordeel 
meer dan tien jaar geleden is verkregen, in de tussentijd geen 
nieuw voordeel is behaald en het bedrag van het voordeel niet 
zodanig hoog is dat reeds daarom nog ernstig gevaar bestaat 
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Toepassing Wet Bibob 

A-grond 

• Getroffen regelingen en wederrechtelijk voordeel 

• ABRvS 20 juli 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2024) 

- Financieel voordeel behaald met belastingontduiking 

- Betalingsregeling getroffen met Belastingdienst 

- Betalingsregeling wordt – voor zover bekend – nageleefd 

- In de omstandigheid dat de belastingschuld nog niet geheel is 
afgelost bestaat geen grond voor ernstige gevaar, nu - voor 
zover bekend – de schuld wordt afgelost, zodat betrokkene dit 
bedrag niet voor andere doeleinden kan bestemmen 

• ABRvS 20 september 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2556) 

- Kwijtschelding wederrechtelijk voordeel betekent enkel dat 
wordt afgezien van geld terugvorderen. Bron van het 
ontvangen geld blijft s.f. 
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Toepassing Wet Bibob 

B-grond 

• S.f. dat zich mogelijk kan herhalen/opnieuw voordoen (recidive) 

• Art. 3 lid 3: mate van gevaar wordt vastgesteld op basis van 

a. feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs 

doen vermoeden dat betrokkene in relatie staat tot s.f. die zijn 

gepleegd bij activiteiten die samenhangen met activiteiten 

waarvoor de beschikking wordt aangevraagd/is gegeven 

b. ingeval van vermoeden de ernst daarvan 

c. de aard van de relatie en 

d. het aantal van de gepleegde s.f. 
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Toepassing Wet Bibob 

B-grond 

• Beleidssepot/Sepot onder voorwaarden 

• ABRvS 24 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:245) 

- Enkele omstandigheid dat aannemelijk is dat s.f. (huiselijk 
geweld) is gepleegd biedt gelet op het sepot onvoldoende 
grondslag voor het standpunt dat ernstig gevaar bestaat dat de 
aangevraagde vergunningen mede zullen worden gebruikt voor 
het plegen van strafbare feiten 

- Betrekken beperkte kans op recidive 
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Toepassing Wet Bibob 

B-grond 

• Samenhangcriterium 

• ABRvS 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1218 

- voldoende samenhang als de omgevingsvergunning het plegen 
van deze s.f. kan faciliteren 

- college heeft terecht in aanmerking genomen dat s.f. zijn 
begaan bij varkenshouderijen in verband met handelingen met 
betrekking tot dierlijke meststoffen en varkens 

- omgevingsvergunningen zien op exploitatie van 
varkenshouderij en activiteiten die daarmee in direct verband 
staan, waaronder transport, opslag, verwerking van varkens 
en/of mest 

- college heeft zich op het standpunt kunnen stellen dat de s.f. 
zijn gepleegd bij activiteiten die in verlengde liggen van 
vergunde activiteiten 

22-11-2018 23 

Toepassing Wet Bibob 

B-grond 

• Samenhangcriterium 

• ABRvS 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:215 

- Weigering aanvraag DHw- en exploitatievergunning voor 
restaurant door voormalige coffeeshophouder o.a.  

- Overtreding Opiumwet was dermate verweven met coffeeshop 
en zo ver verwijderd van restaurant  geen samenhang 

- Vergrijpboete/naheffing kansspelbelasting was dermate 
verweven met kansspelbranche en zo ver verwijderd van 
restaurant  geen samenhang 

- Overtreding Awr vertoont wel samenhang nu ook bij exploitatie 
restaurant betrouwbare administratie moet worden gevoerd 
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Toepassing Wet Bibob 

B-grond 

• Samenhangcriterium 

• ABRvS 14 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3717 

- College Breda weigert omgevingsvergunning voor de bouw van 
een aantal bouwwerken 

- Ernstig gevaar door eerder niet-naleven wet- en regels bij 
bouwactiviteiten (o.a. vergunningvoorschriften, niet voldoen 
aan brandveiligheidsvoorschriften, Wav, etc.) 

- Afdeling: omgevingsvergunning bouwen is onder Wet Bibob 
gebracht om witwassen tegen te gaan (a-grond) 

- Kamerstukken II, 2001-2002, 26 883, nrs. 27 en 45, p. 13-14 

- Geconstateerde overtredingen bij bouwactiviteiten kunnen 
geen grond bieden voor weigering krachtens b-grond 

- Toepassing a-grond i.c. niet toereikend gemotiveerd 
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Toepassing Wet Bibob 

B-grond 

• Samenhangcriterium 

• Trendbreuk 

• Vgl. ABRvS 11 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1207 

- S.f. zijn niet gepleegd bij activiteiten die overeenkomen met 
wat de aangevraagde omgevingsvergunning mogelijk maakt, te 
weten het bouwen van een schuur 

- Bij de beoordeling of feiten zijn gepleegd bij activiteiten die 
samenhangen met het bouwen van de schuur, heeft college ook 
het doel waarvoor de vergunning is aangevraagd, te weten het 
(beoogde) gebruik van de schuur, mogen betrekken 
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Toepassing Wet Bibob 

A-grond én B-grond 

• Geen strafrechtelijke vervolging ingesteld 

• ABRvS 27 september 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2586) 

- Dat het OM geen aanleiding heeft gezien voor strafrechtelijke 
vervolging voor s.f. hoeft aan ernstig gevaar niet(s) af te doen 

- Bestuursorgaan is bij de toepassing van de Wet Bibob bevoegd 
om zelfstandig te beoordelen of zich een van de in artikel 3 
neergelegde gronden voordoet waarop een vergunning kan 
worden ingetrokken 

- Een beslissing omtrent strafrechtelijke vervolging van het OM 
staat hier los van 
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Toepassing Wet Bibob 

A-grond én B-grond 

• Achterdeurproblematiek coffeeshops 

• ABRvS 4 mei 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2017) 

- Feiten die overeenkomen of samenhangen met de exploitatie 
van de coffeeshop dient het te gaan om feiten die vallen buiten 
de grenzen van hetgeen expliciet wordt gedoogd (AHOJGI) 

- Dit kunnen feiten zijn die betrekking hebben op 
de achterdeurproblematiek, zoals de bevoorrading van 
de coffeeshop en het houden van stashes 

- Feiten die vallen binnen hetgeen wordt gedoogd mogen niet 
ten grondslag worden gelegd aan het standpunt dat zich een 
ernstig gevaar voordoet 
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Toepassing Wet Bibob 

Relatie tot strafbare feiten 

• Art. 3 lid 4: betrokkene staat in relatie tot s.f. indien 

a. hij deze s.f. zelf heeft begaan 

b. hij (in)direct leiding geeft/heeft gegeven aan, zeggenschap 

heeft/heeft gehad over of vermogen verschaft/heeft verschaft 

aan een rechtspersoon die deze s.f. heeft begaan, of 

c. een ander deze strafbare feiten heeft gepleegd die (in)direct 

leiding geeft/heeft gegeven aan, zeggenschap heeft/heeft 

gehad over, vermogen verschaft/heeft verschaft aan 

betrokkene, of in een zakelijk samenwerkingsverband tot hem 

staat/heeft gestaan 
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Toepassing Wet Bibob 

Relatie tot strafbare feiten 

• Verbroken zakelijk samenwerkingsverband 

• Vz. ABRvS 28 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1028 (kortsluiting) 

- In beroep/hoger beroep zijn stukken overgelegd waaruit blijkt 
dat zakelijk samenwerkingsverband was beëindigd t.t.v. besluit 
op bezwaar (beëindigingsovereenkomst, verklaringen) 

- Persoon A is werkzaam bij bedrijven die gevestigd zijn in 
panden waarvan de betrokkene en diens vrouw eigenaar zijn 

- ABRvS  deze gegevens zijn niet meer dan een aanwijzing 
voor een indirecte relatie tussen appellant en persoon A en 
wijzen niet op een directe, op samenwerking gerichte relatie 

- Voorts onvoldoende gemotiveerd waarom verbroken 
samenwerkingsverband voor de toekomst ernstig gevaar kan 
opleveren 
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Toepassing Wet Bibob 

Relatie tot strafbare feiten 

• Poging verbreken zakelijk samenwerkingsverband 

• ABRvS 26 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2721 

- Concrete poging tot verbreking zakelijk samenwerkingsverband 
in uitsterfbeleid-situatie (verbreken arbeidsovk, nw. BV, etc.) 

- Gelet op uitsterfbeleid niet mogelijk exploitatievergunning op 
naam van [appellant] te zetten 

- Voor [appellant] bestond, ondanks zijn pogingen hiertoe, geen 
mogelijkheid om zakelijk samenwerkingsverband met 
[vennoot] geheel te verbreken en tegelijkertijd de exploitatie 
van de coffeeshop voort te zetten 

- Burgemeester kan onder deze omstandigheden het zakelijk 
samenwerkingsverband tussen [appellant] en [vennoot] niet in 
redelijkheid aan [appellant] tegenwerpen 

- burgemeester had kunnen afwijken van uitsterfbeleid 
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Bibob-onderzoek 

Vaststelling mate van gevaar 

• Mate van gevaar wordt vastgesteld o.g.v. Bibob-onderzoek 

• Uitgangspunt: eerst eigen onderzoek bestuursorgaan 

• Adviesvraag aan het Landelijk Bureau Bibob 
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Bibob-onderzoek 

Vaststelling mate van gevaar 

• Eigen onderzoek 

• Bibob-vragenformulier (art. 30 lid 5)  eigen formulieren? 

• Doel eigen onderzoek: vaststelling mate van gevaar 

• ABRvS 20 september 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2556) 

- Eerst eigen onderzoek bestuursorgaan 

- Bij voldoende objectieve omstandigheden die relevante 
onduidelijkheden niet met eigen onderzoek kunnen worden 
weggenomen mag LBB worden geraadpleegd 

- omstandigheden op grond waarvan om LBB-advies wordt 
gevraagd hoeven niet zodanig te zijn dat reeds duidelijk is dat 
ernstig gevaar bestaat 
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Bibob-onderzoek 

Vaststelling mate van gevaar 

• Onderzoek LBB (art. 9) 

• Ultimum remedium 

• Onderzoek naar gesloten bronnen  

• Medewerkingsplicht aangewezen bestuursorganen (art. 27) 

• Geheimhouding in LBB-advies opgenomen gegevens (art. 28) 

• Heffing leges Bibob-onderzoek niet mogelijk (Hof Den Bosch 28 

mei 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1854) 
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Bibob-onderzoek 

Vaststelling mate van gevaar 

• Bibob-advies wordt z.s.m. afgegeven; max binnen 8 wk (art. 15)  

• Termijn wordt opgeschort bij aanvullende vraag 

• Advies niet binnen 8 wk dan informeert het LBB het b.o. over 

nieuwe termijn. Max. 4 wk! 

• Adviesaanvraag schort beslistermijn op doch max. voor termijnen 

art. 15 (art. 31) 

• Let op l.s.p. (omgevingsvergunning bouwen)! 

• Art. 3:6 lid 2 Awb (niet tijdig advies staat niet in de weg aan 

besluit) 
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Bibob-onderzoek 

Vaststelling mate van gevaar 

• Weigeren medewerking te verlenen aan Bibob-onderzoek 

• ABRvS 23 september 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2977) 

- Art. 4 Wet Bibob  niet meewerken wordt aangemerkt als 
ernstig gevaar 

- Alleen van toepassing op “intrekking” beschikking 

- Niet (ook) op “verlening” beschikking 

- Bij verlening beschikking kan art. 4:5 Awb worden toegepast 

- Probleem  LBB kan art. 4:5 Awb niet toepassen… 

• ABRvS 20 september 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2556) 

- Het LBB heeft naar aanleiding van de uitspraak van 23 
september 2015 zijn praktijk aangepast, daarmee heeft deze 
uitspraak niet tot een onwerkbare situatie geleid 
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Pauze 

• 14.30 - 15.00 uur  
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Besluitvorming 

Vergewisplicht 

• Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor (motivering) besluit 

• Vergwisplicht behelst onderzoeksplicht (art. 3:9 Awb) 

• Vooronderstelling dat inhoud Bibob-advies in beginsel juist is  

• ABRvS 18 juli 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA9799 

- Gelet op expertise LBB mag bestuursorgaan in beginsel uitgaan 
van advies 

- Van belang dat bestuursorgaan in beginsel geen inzage heeft in 
onderliggende broninformatie van het LBB zodat eigen 
verificatie veelal niet mogelijk is 
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Besluitvorming 

Vergewisplicht 

• Let op: LBB kan het ook verkeerd zien… 

• ABRvS 1 juli 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2045) 

- In café aangetroffen zwaard is aangemerkt als vermoedelijk s.f. 
in de zin van de Wet wapens en munitie (Wwm) 

- Art. 26 lid 5 Wwm: voorhanden hebben zwaard is niet 
verboden voor personen, ouder dan 18 jaar 

- Ten onrechte is daarom vermoeden aangenomen van s.f.  
 

• Toets dus – waar mogelijk – zelf of überhaupt sprake is van s.f.  
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Besluitvorming 

Vergewisplicht 

• ABRvS 10 februari 2016 (Gst. 2016/67 m.nt. Franc Pommer) 

- Contraexpertise door betrokkene nauwelijks/niet mogelijk 

- Verzoek betrokkene om kennisname brongegevens advies 

- Wet politiegegevens/Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens 

- Geen (absoluut) verbod op gegevensverstrekking 

- Niet breed bekend… 

 

• ABRvS 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1908 

- Optie verklaring onder ede bij notaris? 
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Besluitvorming 

Vergewisplicht 

• Invulling vergewisplicht door bestuursorgaan 

- Toets zorgvuldigheid advies en daartoe ingestelde onderzoek 

- Toets of feiten de getrokken conclusies kunnen dragen 

• Hoe dan? 

- Lezen: staan er tegenstrijdigheden in het advies, zijn feiten of 
aanwijzingen te weinig concreet, zijn feiten te mager voor 
conclusie “ernstig gevaar”, etc. 

- Check op “hetgeen overigens bekend is”: is er meer bekend 
over de betrokken, over feiten van algemene bekendheid, etc. 

- Evt. eigen (aanvullend) onderzoek naar (open) bronnen etc.  

• Betrek eigen bevindingen in motivering besluit 
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Besluitvorming 

Vergewisplicht 

• … en als er twijfel rijst over advies? 

• Vragen om nader advies aan het LBB kan bij beoordeling in de 

rede liggen (ABRvS 27 februari 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC5265) 

 Strategisch: doen na zienswijze en/of na bezwaarschrift 

•  Gemotiveerd afwijken van advies 

- ABRvS 17 juni 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ8817  Provincie 
Zuid-Holland geeft innerlijk tegenstrijdig besluit af waarin zij 
deels het Bibob-advies (ernstig gevaar) volgt en deels een 
eigen koers vaart (minder ernstig gevaar) 
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Besluitvorming 

Vergewisplicht 

• Twijfel rijst pas in (hoger) beroep: 

- Vragen om nader advies aan het LBB?  

- In beginsel niet o.g.v. specifieke adviestaak (art. 9) 

- Art. 10 Wet Bibob: LBB heeft ook algemene “helpdeskfunctie” 

- Evt. intrekking, wijziging, vervanging besluit 

- Beroep/hoger beroep heeft van rechtswege betrekking op 
nieuw besluit (art. 6:19 Awb) 
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Besluitvorming 

Gekozen bewoording 

• Uitgangspunt: Wet Bibob niet gericht op bestraffen maar op 

voorkomen dat overheid het plegen van s.f. faciliteert 

• Géén “criminal charge”; art. 6 EVRM (onschuldpresumptie) n.v.t. 

• Dat gevolgen ingrijpend kunnen zijn maakt dit niet anders  

• Dat weigering/intrekking subjectief zo wordt ervaren evenmin 

• Vgl. ABRvS 3 februari 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL1853 
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Besluitvorming 

Gekozen bewoording 

• Art. 6 EVRM kan wél van toepassing zijn 

• Hangt af van de in bestuursrechtelijke procedure gebruikte 

bewoordingen door bestuursorgaan en/of rechter 

• Wanneer van toepassing? 

- Indien de geschilpunten in de bestuursrechtelijke procedure 
voortvloeien uit en samenhangen met een strafrechtelijke 
procedure 

- Tijdens of na strafrechtelijke procedure, of na een vrijspraak 
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Besluitvorming 

Gekozen bewoording 

• Art. 6 EVRM wordt geschonden als: 

ABRvS 11 februari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:331) 

- een rechterlijke beslissing of uiting van een ambtenaar een 
 oordeel weergeeft omtrent de schuld van iemand aan een s.f. 
 voordat deze in een strafrechtelijke procedure is vastgesteld 

 

ABRvS 9 mei 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BW5278) 

- bestuursorgaan s.f. betrekt waarvan betrokkene op moment 
van besluit onherroepelijk is vrijgesproken, of ontslagen van 
rechtsvervolging, of wegens onvoldoende bewijs geen 
vervolging heeft plaatsgevonden (bewijssepot) 

• Nb. vrijspraak na besluit: “ex tunc”, maar ABRvS 24 februari 2016, 

AB 2016/118 
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Besluitvorming 

Gekozen bewoording 

• Wanneer is art. 6 EVRM niet van toepassing? 

- Als (vermoedelijk) s.f. géén onderdeel van een strafrechtelijke 
procedure is/is geweest 

- Dus uitlating over schuld levert geen schending op? 

• ABRvS 11 februari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:331) 

 “[…] wil de onschuldpresumptie van artikel 6, tweede lid, van het 
 EVRM van toepassing zijn, [moet] hetzij sprake […] zijn van een 
 "criminal charge", bijvoorbeeld in een punitieve bestuursrechtelijke 
 procedure, hetzij sprake […] zijn van een niet-punitieve 
 bestuursrechtelijke procedure waaraan parallel een strafrechtelijke 
 procedure loopt of heeft gelopen. Voor zover het witwassen betreft, 
 doet geen van beide situaties zich voor. Ten aanzien van witwassen 
 is de onschuldpresumptie derhalve niet van toepassing.” 
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Besluitvorming 

Gekozen bewoording 

• ABRvS 15 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3148 en HR 2 juni 

2017, ECLI:NL:HR:2017:958  

- Sr. vrijspraak hoeft er niet aan in de weg te staan dat in latere 
procedure gedragingen waarvan is vrijgesproken, door minder 
strenge bewijsregels of o.g.v. aanvullend bewijs bewezen 
worden verklaard, mits geen twijfel over juistheid vrijspraak 

- Geldt ook voor (technisch) sepot 
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Besluitvorming 

Gekozen bewoording 

• Gevolgen schending art. 6 EVRM 

- Schending kan leiden tot (gedeeltelijke) vernietiging besluit 

- Hangt af van de resterende s.f. 

 

• Hoe voorkom je schending? 

- het enkele uitspreken van een vermoeden of de 
aannemelijkheid dat iemand schuldig is aan het strafbare feit 
waarvoor hij is aangeklaagd levert géén schending van de 
onschuldpresumptie op 
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Besluitvorming 

Belangenafweging 

• Art 3. weigeren/intrekken is bevoegdheid 

• Hoeveel ruimte voor belangenafweging bij “ernstig gevaar” 

• ABRvS 1 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1525) 

- Als b.o. zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat sprake 
is van “ernstig gevaar” dan is de weigering van de vergunning 
evenredig in de zin van artikel 3 lid 5 Wet Bibob 

• ABRvS 10 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1218) 

- Bij “ernstig gevaar” bestaat geen grond voor oordeel dat  
college bevoegd was minder ingrijpende maatregelen te treffen 

- De bevoegdheid om voorschriften aan de vergunning te 
verbinden bestaat alleen bij een “mindere mate van gevaar” 
(art. 3 lid 7 Wet Bibob) 
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Bezwaar en beroep 

Rechtsbescherming 

• Rechtsbescherming m.b.t. 

1. Bibob-advies van het Landelijk Bureau Bibob…? 

2. Bibob-besluit van het bestuursorgaan 
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Bezwaar en beroep 

Rechtsbescherming 

• Rechtsbescherming m.b.t. Bibob-advies LBB 

- Uitgangspunt: Bibob-advies is geheim (art. 28) 

- Opheffing geheimhouding voor de betrokkene  

 

Het bestuursorgaan […] die een advies ontvangt, geeft de daarin 
opgenomen gegevens niet door, behoudens aan: 

a. de betrokkene 

 

• Opheffing uitsluitend 

- voor zover noodzakelijk ter motivering van besluit n.a.v. advies 

- betrokkene ontvangt afschrift advies 

- … als geen besluit wordt genomen? 
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Bezwaar en beroep 

Rechtsbescherming 

• Rechtsbescherming m.b.t. Bibob-advies LBB 

• Betrokkene kan zienswijze geven 

- Op het advies? 

- Op voornemen tot: 

 a. besluit onder voorwaarden; 

 b. negatief besluit wegens ernstig gevaar; 

 c. negatief besluit wegens s.f. begaan ter verkrijging 

• Alleen afschrift bij voornemen  bij geen voornemen dus geen 

afschrift (art. 28 lid 3 jo. 33) 
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Bezwaar en beroep 

Rechtsbescherming 

• Rechtsbescherming m.b.t. Bibob-advies LBB 

• Naast betrokkene ook “derde” 

- Beperkte opheffing geheimhouding advies 

- Uitsluitend voor zover het de in de motivering van het besluit 
opgenomen gegevens uit het advies hem betreffen 

- Derde is belanghebbende bij beschikking in de zin van 4:8 Awb 

- Dus derde kan alleen zienswijze indienen tegen voornemen 

• Derde hoeft geen belanghebbende te zijn bij besluit zelf:  

“Dat er feiten omtrent hem zijn vermeld in de motivering van de 
beschikking, hoeft niet in te houden dat zijn belang rechtstreeks is 
gemoeid bij die beschikking” (MvT p. 79) 
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Bezwaar en beroep 

Rechtsbescherming 

• Derde kan toch (rechtstreeks) belang hebben 

• Rb.Zeeland West-Br. 29 april 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:CA4006 

- Herstel van zijn goede naam  

- Niet beperkt worden in zijn mogelijkheden om in de toekomst 
opnieuw een horecabedrijf te exploiteren 
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Bezwaar en beroep 

Rechtsbescherming 

• Overslaan afschrift advies en zienswijzegelegenheid fataal? 

• Rb. Overijssel 25 november 2013 ECLI:NL:RBOVE:2013:2879 

- Wel gebrek maar hoeft niet fataal te zijn  

- Bij herstel in bezwaar door alsnog afschrift advies te geven 

- Én als geen nadeel is ondervonden door deze handelwijze 

- Toepassing artikel 6:22 Awb 

• Let op: Geen bezwaar bij omgevingsvergunning milieu (ABRvS 10 

mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1218) 

• Geen bezwaar  geen herstelmogelijkheid gebrek 
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Bezwaar en beroep 

Rechtsbescherming 

• Overslaan afschrift advies en zienswijzegelegenheid fataal? 

• Rb. Overijssel 25 november 2013 ECLI:NL:RBOVE:2013:2879 

- Wel gebrek maar hoeft niet fataal te zijn  

- Bij herstel in bezwaar door alsnog afschrift advies te geven 

- Én als geen nadeel is ondervonden door deze handelwijze 

- Toepassing artikel 6:22 Awb 

• Let op: Geen bezwaar bij omgevingsvergunning milieu (ABRvS 10 

mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1218) 

• Geen bezwaar  geen herstelmogelijkheid gebrek 
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Wijziging Wet Bibob 

Wetsvoorstel 12 april 2018 

 

• Wat wijzigt er (i.i.g.): 

I. Uitbreiding mogelijkheden voor b.o. eigen Bibob-onderzoek in 

gesloten (politie/justitie-)systemen 

II. Tegenhanger: artikel 9 lid 6, niet in behandeling nemen bij 

onvoldoende eigen onderzoek 

III.Betrekken eerder uitgebrachte LBB-adviezen bij andere 

casussen 

IV. Doorbreken geheimhoudingsplicht partners RIEC 
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Wijziging Wet Bibob 

Wetsvoorstel 12 april 2018 
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Tot slot 

Vragen en afronding 

• Zijn er vragen? 
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Contact 

Franc Pommer 

06 – 13 34 14 62 

f.pommer@hekkelman.nl 


