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Het doel van de Wet Bibob
Het doel van de wet is proberen te voorkomen dat de 
overheid ongewild malafi de ondernemers faciliteert, 
door het aan hen verlenen van vergunningen, subsidies 
en aanbestedingen. Zo worden criminele organisaties
buiten de deur gehouden en wordt een bijdrage 
geleverd aan gezond en integer ondernemerschap. 
Dit is nodig omdat criminele organisaties in sommige 
gevallen afhankelijk zijn van bestuurlijke beslissingen 
voor de voortzetting en afscherming van criminele 
activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan illegale 
verwerking en export van afvalstoffen, met de 
vergunning als dekmantel. Dit leidt tot oneerlijke 
concurrentie en het ontstaan van machtsposities met 
witgewassen geld. 

Wat zijn de gevolgen van de Wet Bibob?
De wet Bibob geeft gemeenten, provincies en andere 
bestuursorganen de mogelijkheid om vergunningen, 
subsidies of overheidsopdrachten te weigeren of in 
te trekken. Wat betreft het werkterrein van de DCMR 
Milieudienst Rijnmond is de Wet Bibob van toepassing 
op milieuvergunningen in de zin van artikel 8.1 van de 
Wet milieubeheer. De DCMR kan dus op grond van 
de Wet milieubeheer aangevraagde vergunningen 
weigeren of reeds verleende Wm-vergunningen 
intrekken.

Beleid
De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam 
hebben beleid vastgesteld over de uitvoering van de 
Wet Bibob. Dit heeft tot gevolg dat bij alle vergunningen 
die in de afvalbranche worden aangevraagd een 
integriteittoets wordt uitgevoerd. 
Bij vergunningen voor overige branches zal wanneer 
daar aanleiding toe is een integriteittoets worden 
uitgevoerd. 
Wanneer indicaties duiden op misbruik van een 
verleende vergunning, kan dit ook aanleiding vormen 
voor een integriteittoets. De DCMR voert deze toets 
voor milieuvergunningen voor de provincie en de 
gemeenten uit.

De Bibob-toets
De DCMR verlangt meer informatie van u als 
aanvrager om uw integriteit te kunnen beoordelen. 
U merkt dit aan de aanvraagformulieren. Deze zijn 
uitgebreid met zogenaamde ‘Bibob-vragen’. 
Deze vragen hebben met name betrekking op de 
fi nanciering en zeggenschapsstructuur van de 
onderneming. Wanneer een aanvrager weigert deze 
vragen te beantwoorden, mag de DCMR de aanvraag 
buiten behandeling stellen of de vergunning intrekken.
De DCMR beoordeelt de gegevens. Wanneer er nog 
vragen over de integriteit van de aanvrager of diens 
zakelijke relaties onbeantwoord blijven, wordt Bureau 
Bibob om advies gevraagd. 

Bureau Bibob
Het landelijke Bureau BIBOB van het Ministerie van 
Justitie is onder andere belast met het adviseren van 
het bevoegd gezag over de integriteit van aanvragers 
Als de DCMR besluit om advies in te winnen bij Bureau 
Bibob, zal de aanvrager hiervan op de hoogte worden 
gesteld. Bureau Bibob zal verder onderzoek verrichten 
en een gemotiveerd advies uitbrengen.
Nadat een verzoek in behandeling is genomen, zal 
Bureau Bibob diverse bronnen bevragen. Zo worden 
bijvoorbeeld gegevens over de fi nanciële, justitiële en 
politiële achtergrond van aanvragers onderzocht. Het 
resultaat van dit onderzoek verwerkt Bureau Bibob in 
een advies voor het bestuursorgaan. 
 
Het Bibob-advies
In het advies worden de elementen genoemd in 
artikel 3 Wet Bibob gemotiveerd doorlopen, waarbij de 
conclusie van het advies kan zijn dat geen, beperkte 
mate van of ernstig gevaar bestaat dat de vergunning 
zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of 
om illegaal verkregen geld wit te wassen. Dit advies is 
geen beschikking en dus niet vatbaar voor bezwaar- en 
beroep. 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de 
uiteindelijke (negatieve) beschikking waarin het 
uitgebrachte advies is verwerkt. Hiertegen kan 

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) geeft 
sinds 1 juni 2003, bestuursorganen een extra instrument in handen om de integriteit 
te controleren van (rechts)personen met wie zij te maken hebben. Met de Wet Bibob 
kunnen bestuursorganen voorkomen dat malafi de ondernemers misbruik maken van 
vergunningen, subsidies en aanbestedingen.

Wet BIBOB
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wel zienswijze, bezwaar- en/of beroep worden 
ingediend. Indien sprake is mindere mate van 
gevaar kunnen voorschriften aan de vergunning 
worden verbonden. Deze aanvullende voorschriften 
dienen om het gevaar weg te nemen of te beperken. 

Inzien van het advies
Alleen de medewerkers van de DCMR die met de 
uitvoering van het Bibob-beleid zijn belast mogen 
het advies inzien. De aanvrager / houder van de 
vergunning mag het advies inzien als het advies 
negatieve gevolgen heeft voor de vergunning. In 
dat geval mogen derden die in het advies genoemd 
worden, alleen het onderdeel van het advies inzien 
dat op hen betrekking heeft.

Invloed op de proceduretermijn
Indien er ontbrekende en/of aanvullende gegevens 
nodig zijn van de betrokkene (aanvrager/
vergunninghouder) wordt de termijn geschorst vanaf 
het moment dat is verzocht om nadere gegevens 
tot het moment dat de gevraagde gegevens zijn 
geleverd of deze termijn ongebruikt is verstreken. 
De proceduretermijn wordt eveneens opgeschort 

vanaf het moment dat een Bibob-advies wordt 
aangevraagd tot het moment dat een advies is 
uitgebracht. Deze termijn bedraagt vier weken en 
kan met vier weken worden verlengd. 

Contact met Bureau Bibob
Alle contact omtrent een specifi ek onderzoek 
verloopt via het Bibob-loket van de DCMR. 
Dus ook wanneer Bureau Bibob aanvullende 
informatie van u verlangt, krijgt u dit van de DCMR 
te horen. Bureau Bibob neemt alleen rechtstreeks 
contact met u op om extra vragen te stellen als:
1. twee bronnen elkaar tegen spreken;
2. er onvoldoende gegevens zijn om het onderzoek  
 te verrichten terwijl het vragenformulier wel is  
 ingevuld.
Deze vragen zijn in de wet opgenomen (artikel 12).

Informatie
Voor algemene informatie over de Wet en Bureau 
Bibob kunt u de website van Bureau Bibob 
raadplegen www.justitie.nl/Bibob. Voor specifi eke 
vragen kunt u zich wenden tot het Bibob-loket van 
de DCMR, 010 - 246 80 00 of Bibob-loket@dcmr.nl.


