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Geachte minister Grapperhaus,

Met deze brief ontvangt u de reactie van de regioburgemeesters op uw consultatieverzoek ten
aanzien van de Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur (Bibob) in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan
alsmede enkele overige wijzigingen.
Voorliggend conceptwetsvoorstel komt op een moment dat het thema ondermijnende
criminaliteit bij gemeenten hoog op de agenda staat. De Wet Bibob is een van de instrumenten
die gemeenten in toenemende mate hanteren in de strijd tegen georganiseerde en
ondermijnende criminaliteit. Om die reden vinden wij het van belang dat de Wet Bibob
slagvaardig kan blijven worden ingezet en hebben wij reeds eerder zelf voorstellen gedaan in
onze Proeve van Wetgeving die in september 2017 aan uw ambtsvoorganger is overhandigd.
Drie zaken vinden wij essentieel om hier expliciet te benoemen. In de eerste plaats is dat een
tijdige en goede afhandeling van de adviesaanvragen bij het Landelijke Bureau Bibob. Wij
krijgen signalen vanuit gemeenten dat adviesaanvragen steeds vaker niet binnen de daarvoor
geldende termijnen kunnen worden afgedaan. Dit gaat direct ten koste van de slagvaardigheid
van het instrument. In de tweede plaats vinden wij het belangrijk dat bestuursorganen zelf
meer ruimte krijgen voor eigen onderzoek (en over de daarbij behorende informatie kunnen
beschikken), zodat zij zaken ook zelf kunnen afdoen. Wij lezen echter daarnaast dat het
Landelijk Bureau Bibob een eigenstandige afweging kan maken of een aanvraag wordt
behandeld. Dit vinden wij niet passen bij de adviesfunctie die het Landelijk Bureau Bibob heeft
en onderstreept tegelijkertijd nog eens de noodzaak voor meer ruimte ten behoeve van eigen
onderzoek. Op de derde plaats vinden wij dat vergunningaanvragers die in een gemeente geen
vergunning krijgen vanwege een ernstig gevaar, een soortgelijke vergunning ook niet in een
andere gemeente horen te kunnen krijgen. Wij verzoeken u dan ook dringend het mogelijk te
maken dat informatie uit een Bibob onderzoek die heeft geleid tot een dergelijk oordeel kan
worden gedeeld tussen gemeenten. Wij pleiten ervoor om ten aanzien van derden bij het
Bureau Bibob op te kunnen vragen of deze al eerder zijn onderzocht in welke hoedanigheid dan
ook, en indien dat het geval is, wat hiervan de uitkomst was.
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De G4 en 85 gemeenten hebben gezamenlijk een uitgebreide inhoudelijke reactie aan u
gezonden op de door u voorgestelde wijzigingen. De regioburgemeesters onderschrijven deze
reactie. Kortheidsha lve verwijs ik u dan ook naar de inhoud van deze reactie.

Hoogachtend,
namens de regioburgemeesters,
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