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50. Herziening Wet Bibob: het op-
sporen van integriteit?
MR. D.P. HEIN EN MR. DRS. T. FUCHS

Op 1 juli 2013 is de Wet Bibob aanzienlijk gewijzigd. Tien jaar na de inwerkingtreding van deze wet voegt 
de wetgever meer branches aan de werkingssfeer van de wet toe, en wordt het gemakkelijker gemaakt voor 
bestuursorganen om informatie met elkaar maar ook met het Openbaar Ministerie te delen.
In dit artikel wordt stilgestaan bij deze veranderingen, en hoe deze in de praktijk kunnen doorwerken. De 
auteurs kijken daarbij onder andere naar de wijze waarop de samenwerking tussen bestuursorganen en het 
Openbaar Ministerie zich verhoudt tot art. 6 van het EVRM en art. 27 van het Wetboek van Strafvordering. 

Inleiding

Dit jaar is het tien jaar geleden dat de Wet bevordering in-
tegriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (‘Wet 
Bibob’) van kracht ging. Nadat in 2001 witwassen als een 
apart strafbaar feit werd opgenomen in het Wetboek van 
Strafrecht, was het een logische stap dat de overheid dit 
soort feiten niet alleen ging vervolgen, maar tevens een actief 
beleid zou voeren om te voorkomen dat zij als vehikel voor 
witwassen misbruikt kon worden – met andere woorden: 
dat zij witwassen faciliteert. En dus werd de Wet Bibob 
gecreëerd. Deze wet biedt bestuursorganen zoals gemeenten, 
provincies en het Rijk handvatten om de integriteit van 
houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies 
te toetsen, en is aldus een instrument ter voorkoming van 
witwassen met behulp van de overheid. Op grond van de 
Wet Bibob kunnen bestuursorganen betrokkenen weigeren 
vergunningen, subsidies of aanbestedingen te geven of te 
gunnen als het vermoeden bestaat dat de aanvrager of 
hun !nanciers hiermee geld gaan witwassen of er andere 
criminele feiten mee gaan plegen. 

Werking Wet Bibob

Wanneer een partij zich tot een gemeente, provincie of 
het Rijk wendt met een aanvraag voor een vergunning, 
beschikking of aanbesteding, verricht het bestuursorgaan in 
het kader van dit verzoek vooraleerst een eigen onderzoek 
dat erop gericht is te kijken of er risico’s zijn op zogenaamde 
facilitering van criminele activiteiten door de overheid; 
men onderzoekt aldus de integriteit van de verzoekende 
partij. Dit onderzoek gebeurt binnen het kader van de Wet 
Bibob. Bestuursorganen kunnen een beschikking weigeren 
of intrekken als er een ernstig gevaar bestaat dat deze mede 
zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten 
verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen 

te benutten, of om strafbare feiten te plegen.1 Logischerwijs 
valt hieronder ook witwassen. Opgemerkt moet worden 
dat bij toepassing van de Wet Bibob de bewijslast minder 
streng is dan in het strafrecht. Om een ernstig gevaar te 
concluderen, is vereist dat aannemelijk is dat een strafbaar 
feit is gepleegd en een ernstig vermoeden bestaat dat de 
vergunninghouder of -aanvrager in relatie staat tot dat 
strafbare feit. Dit moet worden vastgesteld aan de hand 
van concreet bewijs. De Wet Bibob merkt dergelijk bewijs 
aan als ‘feiten en omstandigheden die redelijkerwijs doen 
vermoeden’ dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd; 
dit behoeft overigens niet de vergunning- of subsidieaan-
vrager te zijn.2 Bestuursorganen kunnen bij hun eigen 
onderzoek hulp krijgen van Regionale Informatie- en Ex-
pertisecentra (RIEC’s).
Nadat het bestuursorgaan eigen (integriteits)onderzoek 
heeft verricht, zoals voorgeschreven in het gewijzigde art. 
30 Wet Bibob, kan het een advies vragen aan het Landelijk 
Bureau Bibob (‘Bureau’). Dit Bureau heeft tot taak het 
adviseren van bestuursorganen over de mate van gevaar 
zoals genoemd in art. 3 van de Wet Bibob en het adviseren 
over de implementatie en de toepassing van de Wet Bibob.3 
Het Bureau heeft blijkens art. 12 en art. 27 van de Wet 
Bibob een brede bevoegdheid om informatie te verkrijgen 
over betrokkenen. Deze bevoegdheid strekt zich, behalve 
tot de betrokkene zelf, uit tot alle personen die in een 
zakelijke relatie tot hem staan of hebben gestaan. Concreet 
houdt deze bevoegdheid in dat een hele reeks bestuursorga-
nen verplicht is aan het Bureau desgevraagd alle gegevens 
te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van hun taak. Hieronder vallen (niet limitatief) de FIOD, 

1 Art. 3 Wet Bibob.
2 Zie https://www.justis.nl/producten/bibob/wet-bibob/toepassingsbe-

reik/.
3 Art. 9 Wet Bibob.



TIJDSCHRIFT ONDERNEMING & STRAFRECHT IN PRAKTIJK   SDU UITGEVERS / NUMMER 2, OKTOBER 2013 15

de Rijksbelastingdienst, de Justitiële Informatiedienst, de 
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de politie en de 
rijksrecherche. Het Bureau heeft aldus toegang tot zowel 
open als gesloten bronnen. 

Het Bureau adviseert slechts over de mate van gevaar en 
geeft dan een zogenaamd Bibob-advies af. Vervolgens 
is het aan het bestuursorgaan om te beslissen over het al 
dan niet toekennen van een vergunning, beschikking of 
aanbesteding. In het geval er sprake is van ernstig gevaar 
kan de aanvraag worden geweigerd of de beschikking 
worden ingetrokken.4 Als er sprake is van mindere mate 
van gevaar kunnen er voorschriften aan de beschikking 
worden verbonden die erop gericht zijn het gevaar weg te 
nemen of te beperken.5 Als er geen sprake is van gevaar 
wordt de beschikking afgegeven.

Wetsuitbreiding

Op 1 juli 2013 is de nieuwe herziene en uitgebreide Wet 
Bibob in werking getreden. We lichten enkele wijzigingen 
eruit. 

Zo is de werkingssfeer van de Wet Bibob op enkele punten 
verruimd, zodat de wet nog meer mogelijkheden geeft 
tot een bestuurlijke preventieve aanpak van criminaliteit. 
Er vallen nu meer vergunningplichtige sectoren onder 
de werkingssfeer van de wet, namelijk de vastgoedsector 
voor zover de overheid daarbij partij is, de vergunningen 
van de Huisvestingswet, de kansspelsector, de vuurwerk-
importbranche en de uitvoer, doorvoer en overdracht 
van strategische goederen en diensten. Dit laatste ziet 
met name toe op wapens. Daarnaast kan de Wet Bibob 
op elke gemeentelijke subsidie worden toegepast, omdat 
de toepassing van de Wet Bibob niet meer hoeft te 
worden opgenomen in de subsidieregeling. Waar voor 
deze wetswijziging de sectoren waarop de Wet Bibob 
op gemeentelijk niveau van toepassing konden worden 
verklaard limitatief opgesomd waren, heeft de wetgever 
er in de gewijzigde wet voor gekozen om geen branches 
meer aan te wijzen die aan de Wet Bibob getoetst moeten 
worden; het is nu aan de gemeente zelf of en, zo ja, welke 
vergunningen aan de Wet Bibob moeten worden getoetst.6 
Hierdoor is de bevoegdheid van de gemeente behoorlijk 
opgerekt. Het is dan wel de bedoeling dat de gemeente 
in beleidslijnen onderbouwt op welke vergunningen en 
binnen welke randvoorwaarden zij de Wet Bibob inzet.7

De wetswijzigingen gaan nog verder: bestuursorganen 
mogen in het kader van het onderzoek justitiële en straf-
vorderlijke gegevens en politiegegevens over betrokkenen 

4 Art. 3 lid Wet Bibob.
5 Art. 3 lid 7 Wet Bibob.
6 Ministerie van Justitie en Veiligheid, ‘De Wet Bibob: wat is er gewijzigd?’, 

publicatienummer: J-19529, juni 2013, p. 8.
7 Ministerie van Justitie en Veiligheid, ‘De Wet Bibob: wat is er gewijzigd?’, 

publicatienummer: J-19529, juni 2013, p. 8.

en mogelijk zelfs derden opvragen.8 Bovendien worden 
de mogelijkheden tot informatieverstrekking uit 
Bibob-adviezen uitgebreid: zo mag een of!cier van justitie 
een bestuursorgaan laten weten dat het wenselijk is dat 
een (Bibob-)onderzoek gedaan wordt naar een bepaald 
persoon of een bepaalde rechtspersoon indien hij over 
informatie beschikt dat deze (rechts)persoon bij strafbare 
feiten betrokken is.9 Andersom mag het Bureau de of!cier 
van justitie berichten over gegevens uit een door het Bureau 
uitgevoerd onderzoek, zelfs als er geen sprake is van 
ernstig gevaar of wanneer bijvoorbeeld een adviesaanvraag 
is ingetrokken. Ook is in de nieuwe wet sprake van een 
ruimere omschrijving en een groter toepassingsbereik van 
de begrippen ‘strafbaar feit’ en ‘zakelijk samenwerkings-
verband’.

De wetswijziging is daarom ingrijpend. De nadruk van de 
wet lijkt niet meer voornamelijk te liggen op het bewaren 
van bestuurlijke integriteit, maar veeleer op de gedachte 
dat de wet een middel kan zijn voor bestuursorganen om 
criminele activiteiten aan te pakken. Dat is ook de bedoeling 
van de wetgever, zo blijkt uit de memorie van toelichting 
waarin gesteld wordt dat het kabinet, ‘naast de prioriteit 
voor de strafrechtelijke aanpak, ook prioriteit geeft aan 
de bestuurlijke en preventieve aanpak van georganiseerde 
misdaad en (…) daarbij tevens in[zet] op een verhoging van 
het gebruik van het instrument Bibob’.10

Hoewel het primaat van misdaadbestrijding in Nederland 
bij het Openbaar Ministerie ligt, hoeft dat niet een 
probleem te zijn als deze wet in zijn misdaadbestrijdende 
rol wel de waarborgen van op zijn minst het Wetboek van 
Strafvordering en van art. 6 EVRM garandeert. Of deze 
wet dat doet, is echter maar zeer de vraag. 

Dit klemt temeer nu duidelijk is dat de wetswijziging 
duidelijk in lijn is met de huidige trend om de overheid zeer 
verstrekkende bevoegdheden te geven bij de voorkoming en 
bestrijding van criminele activiteiten. Een paar voorbeelden 
hiervan zijn de volgende wijzigingen.

Het Bureau stelt vast of betrokkene in relatie staat tot 
strafbare feiten (artt. 2, 3 en 4 Wet Bibob). Dat is niets 
nieuws. Echter, wordt met het nieuwe lid 8 van art. 3 nu 
wettelijk vastgelegd dat in het kader van de Wet Bibob 
onder strafbaar feit ook de punitieve sanctie van de 
bestuurlijke boete wordt begrepen. Dit is opvallend, want 
a contrario redenerend zou dat betekenen dat het Wetboek 
van Strafvordering met alle waarborgen van dien ook op 
de bestuurlijke boete van toepassing zou moeten zijn. 

Tevens is het toepassingsbereik van het ‘zakelijk samen-
werkingsverband’ verruimd. In de oude Wet Bibob stond 
betrokkene in relatie tot strafbare feiten onder andere 

8 Art. 27 Wet Bibob.
9 Art. 26 Wet Bibob.
10 Memorie van toelichting, p. 3.
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wanneer een ander die gepleegd had en deze persoon in een 
zakelijk samenwerkingsverband tot betrokkene stond. In 
de nieuwe wet staat betrokkene ook in relatie tot strafbare 
feiten als een ander die gepleegd heeft die tot betrokkene in 
een zakelijk samenwerkingsverband staat of heeft gestaan. 
In deze nieuwe omschrijving wordt derhalve de eis losgelaten 
dat de samenwerking nog dient te bestaan en niets wordt 
opgenomen over de situatie wanneer dit samenwerkingsver-
band reeds (lang) beëindigd is (art. 3 lid 4 sub c Wet Bibob) 
of over hoever eigenlijk kan worden teruggekeken. 

Zoals gezegd, geeft het nieuwe art. 11 Wet Bibob het Bureau 
de mogelijkheid om de of!cier van justitie, indien daar 
aanleiding toe bestaat, te informeren over gegevens die het 
Bureau heeft verkregen bij het onderzoek dat het verricht 
heeft. Waar het voor de wetswijziging slechts mogelijk 

was dit te doen als er sprake was van ernstig gevaar dat er 
criminele feiten gepleegd zouden worden, kan dit nu ook 
indien de adviesaanvraag is ingetrokken of er een mindere 
mate van gevaar of zelfs geen gevaar is geconcludeerd.11

In art. 11a wordt vervolgens de bevoegdheid van het Bureau 
verruimd om aan bestuursorganen gegevens te verstrekken. 
In de memorie van toelichting wordt hier niet erg uitgebreid 
bij stilgestaan. Waar het echter op neerkomt, is dat het 
Bureau een soort landelijke database wordt die kan 
aangeven of over een betrokkene in de afgelopen twee jaar 
een advies is uitgebracht en wat de mate van gevaar volgens 
dat advies was. Het Bureau kan bestuursorganen advies en 
informatie geven over lopende onderzoeken, maar kan hen 
ook informeren over de vraag of er door betrokkene aan-
vraagprocedures zijn ingetrokken. Hoewel deze informatie 
sec volgens de memorie van toelichting onvoldoende is om 
tot een weigering over te gaan, is het te verwachten dat deze 
informatie (de wetenschap dat een betrokkene zich heeft 
teruggetrokken uit een eerdere aanvraag) een indicatie kan 
zijn die leidt tot een (opsporings)onderzoek. Volgens de 
memorie van toelichting draagt de verstrekkingsbevoegd-
heid van het Bureau van deze informatie bij aan een risi-
co-inschatting en wordt deze gekoppeld aan een van de 
doelen van de nieuwe wet om bestuursorganen zelf meer 
mogelijkheden tot screening te geven. Dit is ongetwijfeld 
waar, maar een ongewenst neveneffect zou ook kunnen zijn 
dat het leidt tot vooringenomenheid bij het bestuursorgaan, 
waardoor beschikkingen geweigerd worden op basis van 
het motto ‘waar rook is, is vuur’. 

En dit is nog niet alles: in art. 28 lid 1 Wet Bibob staat dat 
eenieder die krachtens de Wet Bibob de beschikking krijgt 

11 Memorie van toelichting, p. 29.

over gegevens over een derde tot geheimhouding verplicht 
is. In lid 2 sub d van datzelfde artikel lezen we echter dat 
bestuursorganen die het Bibob-advies ontvangen de daarin 
opgenomen gegevens niet doorgeven behoudens aan: een 
andere deelnemer aan een regionaal samenwerkingsver-
band voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit 
van bestuursorganen, de politie, het Openbaar Ministerie, 
de rijksbelastingdienst, de FIOD, de Sociale Inlichtingen- 
en Opsporingsdienst en de Koninklijke Marechaussee, voor 
zover de gegevens noodzakelijk zijn voor het ondersteunen 
van het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een 
overheidstaak bij het toepassen van de Wet Bibob. Gevolg 
is dat deze in principe vertrouwelijke informatie wel met 
heel veel partijen gedeeld kan worden. 

Volgens de memorie van toelichting mogen deze gegevens 
alleen verstrekt worden in verband met de motiverings-
plicht die het bestuursorgaan heeft ten aanzien van de 
naar aanleiding van dit advies te nemen beslissing. Met 
andere woorden: deze gegevens mogen gedeeld worden 
met derden, namelijk bijvoorbeeld de ‘driehoek’, zodat 
het bestuursorgaan de inhoud ervan kan checken bij deze 
derden. Op die manier kan het bestuursorgaan bekijken 
of het advies dat hij heeft gekregen uit politie- en justitie-
bronnen op de juiste manier tot stand is gekomen en dat 
de conclusie wordt gedragen door de motivering.12 Verder 
kan hij door het checken van de gegevens bij de driehoek-
partners ervoor zorgen dat hij nog beter aan zijn motive-
ringsplicht voldoet. Hoewel dit in theorie mooi klinkt, zijn 
er naar onze mening onvoldoende waarborgen in de wet 
opgenomen die ervoor zorgen dat er geen misbruik van deze 
kennis gemaakt kan worden indien dit informatie betreft 
die ziet op nog niet vervolgde feiten, met andere woorden: 
feiten waarvoor nog geen redelijk vermoeden van schuld 
bestaat.

Advies Raad van State en Preadvies van de Ad-
viescommissie Strafrecht

In de aanloop naar uiteindelijke goedkeuring en inwerking-
treding van de wet zijn verschillende (pre)adviezen gegeven. 
Twee daarvan lichten wij eruit, omdat daarin naar onze 
mening belangrijke kritieken helder zijn aangestipt.

Ten eerste het advies van de Afdeling Advies van de Raad 
van State (hierna: ‘de Afdeling’) van 15 november 2012. De 
Afdeling is met betrekking tot de rechtstreekse verstrekking 
van gegevens samengevat het meest kritisch over het 
ontbreken van voldoende onderbouwing in de nota van 
toelichting voor de noodzaak van deze verruiming van ge-
gevensverstrekking. De Afdeling ziet wrijving ontstaan met 
het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
zoals neergelegd in bijvoorbeeld art. 10 Grondwet en art. 
8 EVRM. Daarbij haalt de Afdeling aan dat onduidelijk 
is welk probleem nou met de uitbreiding dient te worden 

12 Ministerie van Justitie en Veiligheid, ‘De Wet Bibob: wat is er gewijzigd?’, 
publicatienummer: J-19529, juni 2013, p. 12.

De vraag dringt zich op of de wijzigingen in de Wet 
Bibob nog integriteitsbeoordeling tot doel hebben, 
of dat ze vooral handvatten voor nieuwe opspo-
ringsmethoden geven
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opgelost, omdat uit geen enkel onderzoek gebleken is dat 
de Wet Bibob niet voldoende door gemeenten kan worden 
toegepast. De knelpunten die uit onderzoek blijken, zien 
voornamelijk op onduidelijkheid in bevoegdheden ten 
aanzien van uitwisseling van gegevens en niet in het feit dat 
rechtstreekse verstrekking van gegevens niet mogelijk is.13

Ook plaatst de Afdeling vraagtekens bij de effectiviteit 
van deze uitbreiding. Een Bibob-onderzoek richt zich 
onder meer op de zakelijke samenwerkingsverbanden van 
betrokkene, maar deze gegevens worden niet gedeeld met 
bestuursorganen, noch de RIEC’s (art. 28 Wet Bibob). In 
die gevallen biedt rechtstreekse gegevensuitwisseling dus 
geen oplossing. Ten slotte adviseert de Afdeling, indien 
wordt ingestemd met rechtstreekse gegevensverstrekking, 
om nadere regelgeving op te nemen met betrekking tot de 
verwerking van gegevens met als doel de bescherming van 
de privacy. 

De Adviescommissie Strafrecht (‘Adviescommissie’) heeft 
in haar preadvies14 moeite met het feit dat het Bureau 
uitsluitend gebruikmaakt van historische bronnen, terwijl 
het op grond van art. 3 Wet Bibob haar taak is een advies 
te geven voor de toekomst. De Adviescommissie maakt zich 
daarbij zorgen om de positie van de betrokkene die pas in 
een laat stadium invloed op de procedure kan uitoefenen. 
De Adviescommissie betreurt dat niet nader is onderzocht 
hoe de volgens haar zwakke positie van de betrokkene is 
geregeld en of deze effectief is. Met name de reeds genoemde 
mogelijkheid om actuele gegevens aan te dragen.
 
De Adviescommissie ziet in dit kader ook een taak voor 
de bestuursorganen en hun ‘eigen onderzoek’. De be-
stuursorganen, aldus de Adviescommissie, zijn wel in staat 
alle gegevens in hun afweging mee te nemen, waaronder 
ontlastende en actuele gegevens. De bestuursorganen 
zouden zich naar de mening van de Adviescommissie 
hiertoe ook moeten zetten door bijvoorbeeld bezoeken af 
te leggen aan bedrijven en andere betrokkenen. Dit is echter 
niet vastgelegd in de Wet Bibob, maar is wel een invulling 
van de in de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’, art. 3:9) 
vastgelegde vergewisplicht van bestuursorganen.

Tot slot verbaast het de Adviescommissie dat met 
amendement 1115 de reikwijdte van de wet ineens verruimd 
is naar alle gemeentelijke vergunningen en alle subsidies. 
Met de Afdeling vraagt de Adviescommissie zich af op basis 
waarvan deze enorme verruiming gerechtvaardigd is. Naar 
de mening van de Adviescommissie is de noodzaak hiervan 
niet voldoende onderbouwd. 

13 Zie voor uitgebreide bespreking van de knelpunten het rapport ‘Aan de 
slag met BIBOB. Onderzoek naar de knelpunten in de toepassing van de 
Wet Bibob door gemeenten.’

14 Preadvies van de Adviescommissie Strafrecht inzake het ontwerpverza-
melbesluit in verband met de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob (32 
676) gedateerd 15 mei 2012.

15 TK 2011-2012, 32 676, nr. 11.

Conclusie: integriteitsbeoordeling of misdaad-
bestrijding?

Op basis van wat reeds naar voren is gebracht, valt er op 
de wetswijziging behoorlijk wat aan te merken. Immers, 
wanneer een wet zo aangepast wordt dat de overheid 
daardoor de mogelijkheid krijgt tot actieve criminaliteitsbe-
strijding zonder dat de directe werking van de waarborgen 
van het Wetboek van Strafvordering hierop direct van 
toepassing is, zou de aangepaste wet ten minste evenveel 
bescherming moeten bieden. Het is de vraag of deze wet 
betrokkenen die bescherming voldoende geeft. 

Uit de memorie van toelichting blijkt dat deze wetswijziging 
‘past in de aanpak van het kabinet; een harde aanpak van 
criminaliteit en een versterking van de bestuurlijke aanpak 
zijn daarbij kernthema’s.’16

Lezing van de wet roept dan ook de vraag op of crimi-
naliteitsbestrijding niet het hoofddoel van deze wet is 
geworden. 

Zoals al eerder gezegd, is bij toepassing van de Wet 
Bibob de bewijslast minder streng dan in het strafrecht. 
Het hoeft niet in rechte vast te staan dat er sprake is van 
strafbare feiten om iemand een beschikking te weigeren 
– ernstig gevaar dat er misbruik gemaakt wordt van de 
beschikking is al voldoende. Om dat vast te stellen, moet er 
wel onderzoek gedaan worden naar de handel en wandel 
van een betrokkene. Bestuursorganen hebben hiertoe 

op grond van de Wet Bibob veel onderzoeksmogelijkhe-
den – mogelijk zelfs meer dan bijvoorbeeld het Openbaar 
Ministerie. Immers, het Openbaar Ministerie doet 
onderzoek naar strafbare feiten, maar kan pas onderzoek 
doen naar een (rechts)persoon als er een vermoeden bestaat 
dat deze persoon schuldig is aan een strafbaar feit. Deze 
persoon wordt daarbij aangemerkt als verdachte, waarbij 
alle waarborgen van het Wetboek van Strafvordering in 
werking treden. Een bestuursorgaan dat echter onderzoek 
doet in het kader van de Wet Bibob is op zoek naar het 
bestaan van strafbare feiten zonder dat daartoe een concrete 
reden is. Een betrokkene ontbeert daarbij de waarborgen 
die het strafrecht biedt en wordt dus minder beschermd 
tegen dit onderzoek.

Dit kan tot onwenselijke situaties leiden. Art. 3 van de Wet 
Bibob stelt dat bestuursorganen beschikkingen kunnen 

16 Memorie van toelichting, p. 1.

De werkingssfeer van de Wet Bibob is uitgebreid 
en bestuursorganen mogen in het kader van het 

onderzoek  justitiële en strafvorderlijke gegevens 
en politiegegevens over betrokkenen en mogelijk 

zelfs derden opvragen

HERZIENING WET BIBOB: HET OPSPOREN VAN INTEGRITEIT?
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intrekken als ernstig gevaar bestaat dat de beschikking 
mede gebruikt zal worden om uit strafbare feiten verkregen 
of te verkrijgen geld te benutten, of als daarmee strafbare 
feiten worden gepleegd. Daarmee bestaat de mogelijkheid 
om op elk moment onderzoek te doen naar de betrokkene. 
Nu heeft de of!cier van justitie volgens art. 26 Wet Bibob 
de bevoegdheid om een bestuursorgaan te tippen dat het 
wellicht verstandig is het Bureau advies te laten geven over 
een bepaalde wederpartij van dat bestuursorgaan. Het 
Openbaar Ministerie kan deze tip geven, zonder dat sprake 
is van een redelijk vermoeden van schuld. 

Zoals reeds gezegd, mag het Bureau voor dit onderzoek 
zeer veel bronnen raadplegen, waaronder justitiële, straf-
vorderlijke en politiegegevens. Het moge duidelijk zijn 

dat rechtstreekse verstrekking van deze gegevens zeer 
ingrijpend kan zijn voor betrokkene. Zeker in het geval 
van politiegegevens – bijvoorbeeld processen-verbaal van 
verhoren – betreft dit informatie waarover nog geen oordeel 
is uitgesproken, of informatie die wellicht misschien nog 
niet eens voldoende geveri!eerd is, zoals het geval kan zijn 
bij CIE-informatie – zogenaamde ‘zachte gegevens’.

De werkwijze van de Criminele Inlichtingen Eenheid 
(‘CIE’) is aan strikte regels gebonden. Als enige dienst van 
de politie mogen zij gebruikmaken van informanten. Via 
de wijzigingen die zien op de rechtstreekse gegevensver-
strekking wordt het mogelijk dat deze ‘zachte informatie’ 
terechtkomt bij een bestuursorgaan dat een beslissing moet 
nemen over het al dan niet verlenen van een vergunning 
voor bijvoorbeeld het openen van een restaurant of het 
verkopen van een pand in eigendom van de betrokkene aan 
een overheidsinstelling. Dit gaat ver, omdat niet voor niets 
CIE-informatie, ongeveri!eerd en vaak door middel van 
informanten verkregen, niet mag worden gebezigd voor het 
bewijs in een strafproces, maar hooguit mag meewegen in 
het ontstaan van een verdenking op basis waarvan een op-
sporingsonderzoek gestart kan worden.

Nu kan deze zelfde zachte informatie meewegen in het 
nemen van een besluit door een bestuursorgaan, met alle 
verstrekkende gevolgen van dien. Zo’n te nemen besluit 
kan zien op het verlenen van een vergunning, maar ook op 
het verlengen van een vergunning of op een heroverweging 
van een reeds afgegeven vergunning.

Zoals gezegd, kan de of!cier van justitie ex art. 26 Wet Bibob 
haar bevoegdheid aanwenden om een bestuursorgaan te 
tippen dat het wellicht verstandig is een Bibob-onderzoek 
te laten doen naar een bepaalde wederpartij (bijvoorbeeld 
aanvrager) van dat bestuursorgaan. Ook zagen we al dat in 

de nieuwe Wet Bibob deze bevoegdheid ook in omgekeerde 
vorm is opgenomen. Het Bureau heeft de mogelijkheid 
de of!cier van justitie te berichten over gegevens die het 
Bureau heeft verkregen in het kader van zijn taak (lees: 
onderzoek).17

In concreto brengt ons dat bij de volgende mogelijke 
situatie: een partij runt al jaren een goedlopend restaurant. 
De of!cier van justitie zit het niet lekker en vermoedt een 
en ander, maar heeft niets waarop een redelijk vermoeden 
zoals vereist conform art. 27 Sv kan worden gestoeld. De 
of!cier van justitie tipt het bestuursorgaan dat bevoegd is 
tot afgeven en intrekken van de (reeds afgegeven) horecaver-
gunning. Het bestuursorgaan laat naar aanleiding van deze 
tip van de of!cier een Bibob-onderzoek doen. Het Bureau 
heeft daarbij toegang tot de reeds genoemde veelheid aan 
registers, informatiesystemen en gegevens, zonder dat het 
Bureau een redelijk vermoeden van schuld hoeft te kunnen 
onderbouwen. Bij de formulering van het Bibob-advies 
wordt de actuele situatie niet betrokken en betrokkene 
wordt, behoudens zeer uitzonderlijke en speci!eke gevallen, 
niet om een reactie gevraagd. Het Bureau heeft immers 
geen aparte onderzoekstaak. Het Bureau formuleert haar 
rapport derhalve op basis van historische, want reeds in de 
registers opgenomen, gegevens. Op basis hiervan komt het 
bestuursorgaan tot een ontwerpbesluit, al dan niet positief. 
Op grond van art. 32 Wet Bibob wordt aan betrokkene 
medegedeeld dat een onderzoek wordt uitgevoerd. Echter, 
zelfs indien op dat moment betrokkene de aanvraag tot 
bijvoorbeeld een vergunning of subsidie intrekt, is dat al 
informatie die bijvoorbeeld op verzoek aan de of!cier van 
justitie kan worden verstrekt of zelfs uit eigener beweging 
aan de of!cier kan worden medegedeeld op grond van 
art. 11 Wet Bibob. Pas op het moment dat er een negatief 
ontwerpbesluit ligt, kan aan betrokkene desgevraagd een 
afschrift van het Bibob-advies worden verstrekt en kan 
hij een zienswijze indienen. Dit is de eerste mogelijkheid 
dat door betrokkene actuele (en wellicht ontlastende) 
gegevens kunnen worden verschaft, denk aan een wijziging 
van de bedrijfsleiding of bijvoorbeeld beëindiging van 
zakelijke contacten. De mogelijkheid een afschrift van het 
Bibob-advies te verkrijgen, is overigens ook een wijziging 
in de nieuwe wet en een verbetering voor betrokkene. Tot 
nu toe was het voor de betrokkene in het kader van een 
zienswijze slechts mogelijk inzage te verkrijgen. 

Echter: het Bureau beschikt nu over gegevens ten aanzien 
van betrokkene. Deze kunnen op basis van art. 11 Wet 
Bibob weer aan de of!cier van justitie worden medegedeeld. 
Hierdoor heeft hij wellicht voldoende aanknopingspun-
ten om een strafrechtelijk onderzoek te starten – iets 
waarvoor hij voordat hij het Bureau had ‘laten inschakelen’ 
onvoldoende onderbouwing kon construeren. Is het dan 
slecht gedacht om het Bureau te zien als tipgever van 
justitie? Een en ander roept de vraag op of het Bureau nog 

17 Art. 11 Wet Bibob.

De wens te willen voorkomen dat de overheid 
criminele handelingen faciliteert, is meer dan 
begrijpelijk. Hiervoor mogen wettelijke waarborgen 
echter niet overboord gezet worden
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steeds primair een instituut voor integriteitsanalyse is, of 
dat zij juist fungeert als opsporingsinstrument voor justitie, 
waarbij de noodzakelijke waarborgen rondom uitwisseling 
van gegevens worden omzeild via station Bureau Bibob?

De wens te willen voorkomen dat de overheid witwassen 
of andere criminele handelingen faciliteert, is meer dan 
begrijpelijk. Voorkomen moet echter worden dat door die 
wens nationale en internationale wettelijke waarborgen 
worden geschonden vanwege te ruime begripsomschrij-
vingen en te gemakkelijk loslaten van strikte voorwaarden 
voor de verkrijging van gegevens. Anders gezegd: het 

middel mag nooit erger worden dan de kwaal. Met de 
ruime mogelijkheden en begrippen in de nieuwe Wet Bibob 
zal het interessant zijn te zien hoe hier in de jurisprudentie 
vorm aan wordt gegeven. 

HERZIENING WET BIBOB: HET OPSPOREN VAN INTEGRITEIT?
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