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Toepassingsbereik Wet Bibob bij
aanbestedingen (1)
Oude Wet Bibob:
 toepassingsbereik bij aanbestedingen beperkt tot de sectoren:
- Bouw
- ICT
- Milieu

Huidige Wet Bibob (per 1-8-2020):
 geen beperking meer in sectoren,
alle overheidsopdrachten
als bedoeld in artikel 1.1 van
de Aanbestedingswet (art. 1, lid 1
onder 2o Wet Bibob)
 en speciale-sectoropdrachten
als bedoeld in artikel 1.1
Aanbestedingswet

Overheidsopdrachten

- Bouw
- ICT
- Milieu

Speciale sectoropdrachten

Toepassingsbereik Wet Bibob bij
aanbestedingen (2)
Overheidsopdracht conform art. 1.1 Aanbestedingswet=
- Overheidsopdracht voor werken
- Overheidsopdracht voor diensten
- Overheidsopdracht voor leveringen
- Raamovereenkomst
Idem: speciale sectoropdracht  = opdrachten in de nutssectoren (gas en warmte,
elektriciteit, drinkwater, openbaar vervoer en havendiensten)

N.B.: Art. 1.1 Aanbestedingswet kent ook concessieopdrachten voor
werken en diensten. Deze lijken (vooralsnog) niet onder het
toepassingsbereik van de Wet Bibob te vallen.

Toepassingsbereik Wet Bibob bij
aanbestedingen (3)

Concessieopdrachten

Toepassingsbereik Wet Bibob in het sociaal
domein (1)
Sociaal domein

• Aanbestedingsrechtelijk bijzondere positie  “sociale en andere
specifieke diensten” (“SAS-diensten”)
• Eigen drempelwaarde van €750.000,- excl. BTW (vgl.
drempelwaarde reguliere diensten: €214.000,-)
• Eigen, ‘licht’ aanbestedingsregime  “SAS-procedure”
• Geen verplichting tot aanbesteding  inkoop mag ook anders
worden georganiseerd, bijvoorbeeld via subsidie of een (semi)open
house-procedure/toelatingsprocedure.
• Als er wordt gekozen voor aanbesteden, dan in principe via SASprocedure, tenzij gemotiveerde afwijking.

Toepassingsbereik Wet Bibob in het sociaal
domein (2)
Let op: (semi)open houseprocedure / toelatingsprocedure
(bestuurlijk aanbesteden) ≠ overheidsopdracht
 HvJ EU in arresten Falk Pharma (HvJ EU van 2 juni 2016, zaak C-410/14,
ECLI:EU:C:2016:399) en Tirkkonen (HvJ EU van 1 maart 2018, zaak C-9/17,
ECLI:EU:C:2018:142)

Reden: de keuze van een inschrijving (lees: het meedingen in
concurrentie), dat een intrinsiek element is van een
overheidsopdracht, ontbreekt bij een (semi)open
house/toelatingsprocedure.
Geen overheidsopdracht ≠ Wet Bibob (!)

Toepassingsbereik Wet Bibob in het sociaal
domein (3)
Inkoop sociaal domein

Subsidie

Wet Bibob

Aanbesteden

(semi) Open house/
Toelatingsprocedure*

SASprocedure

Reguliere
aanbesteding

Wet Bibob

Wet Bibob

* = vrijwel alle vormen van bestuurlijk aanbesteden

Wet Bibob

Systematiek wet Bibob bij
overheidsopdrachten (1)
Let op: andere systematiek dan bij subsidies en
vergunningen!
Specifieke toetsingscriteria voor beoordeling LBB van gegadigden
voor overheidsopdrachten  artikel 9, lid 2 Wet Bibob:
• Feiten en omstandigheden aanbestedingsrechtelijke
uitsluitingsgronden en/of geschiktheidseis inzake financiële en
economische draagkracht t.a.v. gegadigde of onderaannemer;
• Mogelijkheid dat gegadigde of onderaannemer gefinancierd wordt
met uit gepleegde strafbare feiten op geld waardeerbare
voordelen;
• Mate van gevaar dat de gegadigde of de onderaannemer bij de
uitvoering van die opdracht strafbare feiten zal plegen.

Systematiek wet Bibob bij
overheidsopdrachten (2)
Toetsingskader geldt zowel voor bovendrempelige als
onderdrempelige overheidsopdrachten.
Art. 5 lid 1 Wet Bibob:
“Een gegadigde voor een overheidsopdracht waarop de richtlijnen,
genoemd in artikel 9, tweede lid, niet van toepassing zijn, kan van
de gunning van die opdracht of van het sluiten van de met een
gunningsbeslissing beoogde overeenkomst worden uitgesloten met
inachtneming van de criteria voor de kwalitatieve selectie in de zin
van de richtlijnen, bedoeld in artikel 9, tweede lid, onderdeel a en
b.”

Systematiek wet Bibob bij
overheidsopdrachten (3)

Bibob-toetsing

Systematiek wet Bibob bij
overheidsopdrachten (4)
Dwingende uitsluitingsgronden (art. 2.86 AW):
• Onherroepelijke veroordeling deelneming criminele organisatie,
omkoping, fraude, witwassen
Terugkijktermijn: 5 jaar
Facultatieve uitsluitingsgronden (art. 2.87 AW):
• Faillissement, surseance etc.
• Ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep, waardoor twijfel
integriteit (door aanbesteder aannemelijk te maken)
• Belastingen en sociale zekerheidspremies niet voldaan
• Valse verklaring
Terugkijktermijn: 3 jaar

 Gesloten stelsel: geen ruimte voor toevoeging aanvullende
uitsluitingsgronden door nationale wetgever/aanbestedende dienst.

Systematiek wet Bibob bij
overheidsopdrachten (5)
Facultatieve uitsluitingsgrond ernstige beroepsfout
• Forposta-arrest (HvJ EU 13 december 2012, zaak C-465/11)
“elk onrechtmatig gedrag dat invloed heeft op de professionele
geloofwaardigheid van de betrokken marktdeelnemer”
• MvT herziene Aw:
“de ernstige fout in de uitoefening van het beroep moet er op
enigerlei wijze toe leiden dat de integriteit van de ondernemer in
twijfel raakt“
• Voorbeelden: overtredingen van voorschriften betreffende de
gezondheid, arbeidsomstandigheden, milieudelicten, overtredingen
van de Rijtijdenwet en van de Mededingingswet.

Systematiek wet Bibob bij
overheidsopdrachten (6)
Geschiktheidseis inz. financiële en economische draagkracht
Uitgangspunt Aanbestedingswet:
Ondernemer kan financiële en economische draagkracht aantonen
door overlegging van:
- Passende bankverklaringen of verzekering tegen beroepsrisico’s;
- Overlegging (uittreksels van) jaarrekeningen;
- Verklaring betreffende de totale omzet of de omzet van een
specifieke bedrijfsactiviteit in (maximaal) de laatste drie
boekjaren.
 Maar: ruime discretionaire bevoegdheid aanbestedende diensten
bij concreet invullen financiële en economische draagkrachtseis en
t.a.v. de verlangde bewijsmiddelen. Mits: in redelijke verhouding tot
aard en omvang van de opdracht.

Systematiek wet Bibob bij
overheidsopdrachten (7)
MvT (oude) Wet Bibob:
“Wat betreft het selectiecriterium financiële draagkracht is door de

[Europese] Commissie benadrukt, dat niet elke financiering door of
afhankelijkheid van de georganiseerde criminaliteit leidt tot een
financieel instabiele situatie. Een en ander is afhankelijk van de
totale financiële situatie van de ondernemer. Voorts is er door de
Commissie op gewezen, dat met de ontneming van crimineel
vermogen in het kader van de Plukzewet een lange tijd gemoeid kan
zijn, hetgeen betekent dat alleen bij opdrachten met een betrekkelijk
lange looptijd gesproken kan worden van een financiële instabiliteit.
Daarnaast kunnen andere factoren een rol spelen zoals bijvoorbeeld
de hoogte van de te verwachten sancties en de algehele financiële
situatie van de onderneming.”

Systematiek wet Bibob bij
overheidsopdrachten (8)
Voorwaarden voor toepassing Bibob-onderzoek bij
overheidsopdrachten:
– Facultatieve uitsluitingsgrond en/of geschiktheidseis inzake
financiële en economische draagkracht gesteld in
aanbestedingsstukken
– het Bibob-onderzoek moet zijn voorzien in de
aanbestedingsstukken o.g.v. het transparantiebeginsel.
 Zie: Vzr Rb Noord-Holland 29-10-2013 ECLI:NL:RBNHO:2013:9802 JAAN
2014/15; Vzr Rb Gelderland 1-3-2016 ECLI:NL:RBGEL:2016:1187 & Rb
Gelderland 8-2-2017 ECLI:NL:RBGEL:2017:1162.

– voorafgaand eerst eigen onderzoek (Bibob-vragenlijst), voordat
LBB om advies kan worden gevraagd (art. 9 lid 5 Wet Bibob);

Onderzoek naar zakelijk
samenwerkingsverband?
Bibob-onderzoek bij overheidsopdrachten beperkt tot:
- De gegadigde/inschrijver zelf;
- De onderaannemer (mits bedongen);
- De opdrachtnemer van de overeenkomst die na gunning is
gesloten (mits bedongen).
(zie art. 9 lid 2 en artikel 5 lid 2 Wet Bibob)
N.B.: anders dan bij bijvoorbeeld subsidies, dus geen onderzoek
naar de zakelijke relaties c.q. het zakelijk samenwerkingsverband.
Enige uitzondering: “financiers” in de zin van art. 9 lid 2 onder c Wet
Bibob.

Moment(en) van Bibob-onderzoek (1)
Bibob-onderzoek is mogelijk in de volgende gevallen (artikel 5,
lid 2 wet Bibob):
a. Voorafgaand aan nemen een gunningsbeslissing;
b. Voorafgaand aan inroepen specifieke ontbindende “Bibobvoorwaarde” in overeenkomst, mits overeengekomen;
c. Voorafgaand aan het verlenen van toestemming inschakeling
onderaannemer, mits toestemmingsvoorwaarde is gesteld.

Moment(en) van Bibob-onderzoek (2)

Precontractuele fase
• Aanbestedingsprocedure:
• Uitsluitingsgronden
• Geschiktheidseisen

Bibobonderzoek

Contractuele fase
• Contractsvrijheid
• Ontbindende Bibobvoorwaarde?
• Toestemming
inschakeling (nieuwe)
onderaannemer?

Bibobonderzoek

Moment van Bibob-onderzoek (3)
Precontractuele fase / aanbestedingsfase
Aanbestedingsrechtelijke bewijsmiddelen:
• Eerst: Eigen Verklaring/Uniform Europees Aanbestedingsdocument
(UEA)  alle inschrijvers
• Alleen de voorlopige winnaar:
• Uittreksel Handelsregister
• Gedragsverklaring Aanbesteden
• Verklaring Belastingdienst
N.B.: Opvragen bewijsmiddelen bij winnaar = verplicht (art. 2.102
Aw)
 Inwinnen advies LBB na ontvangst aanmeldingen/inschrijvingen en
voorafgaand aan selectie/gunning
 Eigen onderzoek (Bibob-vragenlijst) incorporeren in aanbesteding
zelf

Bibob-onderzoek versus GVA
Geraadpleegde bronnen & verhouding Bibob/GVA
Bibob

• Justitieel Documentatie Systeem (JDS),
• Autoriteit Consument & Markt,
• Aangeleverde informatie,
• Belastingdienst FIOD-ECD,
• Buitenlandse politiële en justitiële autoriteiten,
• Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB),
• Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL),
• Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD),
• Basisregistratie personen (BRP),
• Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),
• Inspectie Leefomgeving en Transport – Inlichtingenen Opsporingsdienst (ILT IOD),
• Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(Inspectie SZW),
• Internet,
• Kadaster,
• Kamer van Koophandel,
• Koninklijke Marechaussee,
• etc.

GVA

• Justitieel Documentatie Systeem (JDS)
• Beschikkingen van Autoriteit Consument & Markt en
de Europese Commissie

Moment(en) van Bibob-onderzoek (4)
Contractuele fase
Vraag: Kan het Bibob-onderzoek in de contractuele fase
ruimer zijn dan in de precontractuele/aanbestedingsfase?
Contractuele fase:
• Aanbestedingswet n.v.t.
• Contractsvrijheid
• Wel Bibob-onderzoek naar zakelijke relaties?
• Wel onderzoek naar gevaar conclusies art. 3 lid 1 Wet Bibob?

Mogelijke consequenties uitkomst Bibobonderzoek bij overheidsopdrachten (1)

Moment

Voorafgaand aan
gunning

Onderzoek/
conclusies

Gevolg

Uitsluitingsgronden

Uitsluiting
gegadigde/
inschrijver*

Financiële en
economische
geschiktheid

Ongeschikte
gegadigde/
inschrijver*

Gefinancierd met
criminele middelen

Ongeschikte
gegadigde/
inschrijver?

Gevaar strafbare
feiten in uitvoering

Wanprestatie
voorzienbaar?

* Mits proportioneel

Mogelijke consequenties uitkomst Bibobonderzoek bij overheidsopdrachten (2)
Uitsluiting = ‘ultimum remedium”  verplichting eigen
afweging aanbestedende dienst:
Art. 2.87a Aanbestedingswet:
“Een aanbestedende dienst stelt een gegadigde of inschrijver waarop
naar de mening van de aanbestedende dienst een verplichte of
facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is, in de gelegenheid te
stellen te bewijzen dat hij voldoende maatregelen heeft genomen om
zijn betrouwbaarheid aan te tonen.”

 M.a.w.: eerst hoor/wederhoor n.a.v. uitkomst Bibob-onderzoek,
dan pas beslissing uitsluiting of niet.

Mogelijke consequenties uitkomst Bibobonderzoek bij overheidsopdrachten (3)

Moment

Ontbindende
voorwaarde*

Onderzoek/conclusies

Gevolg

Zelfde onderwerpen
als precontractuele
fase

Ontbinding
overeenkomst

Gevaarsconclusies
art. 3 Wet Bibob?

Ontbinding
overeenkomst

Zelfde onderwerpen
als precontractuele
fase

Geen toestemming

Gevaarsconclusies
art. 3 Wet Bibob?

Geen toestemming

Na gunning

Onderaannemer*

* Mits bedongen

Aandachtspunten Bibob-onderzoek bij
aanbestedingen
• Eigen aanbestedingsbeleid
– Invulling ernstige beroepsfout
– Wanneer naar LBB? Drempelwaarde?
– Toetsingskader
• Aanbestedingsstukken
– Uitsluitingsgronden UEA
– Aankondigen Bibob-toets + incorporeren Bibob-vragenlijst
– Verwijzing naar beleid voor algemeen toetsingskader
– Fase (voorgenomen winnaar/selectiefase)
– Consequenties (mogelijke uitkomsten Bibob-advies en gevolgen
daarvan)
– Ontbindende voorwaarde in ovk (+ benoemen in
aanbestedingsdocument)
– Toestemmingsbepaling onderaannemer + Bibob-toets
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