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Onderwerp Advies wijziging van de Wet Bibob i.v.m. diverse
uitbreidingen van de toepassingsmogeliijkehden
daarvan alsmede overige wijzigingen

Geachte mevrouw Van Dijk,

Bij brief van 11 april 2018 heeft u namens de minister van Justitie en Veiligheid
het College van procureursgeneraal gevraagd om te adviseren over een
wetsvoorstel, inhoudende een wijziging van de Wet integriteitsbeoordelingen door
het openbaar bestuur (Wet Bibob) in verband met diverse uitbreidingen van de
toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen.
Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van de inspanningen van het kabinet om de
aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken. Het kabinet is van oordeel
dat het waar mogelijk beschermen van de eigen integriteit van de overheid tegen
het ongewild faciliteren van criminele activiteiten nadrukkelijk een taak is van de
gehele overheid, Het bestuur dient daar dan ook zo goed mogelijk toe in staat te
worden gesteld. In een al eerder ingezet traject om de toepassingsmogelijkheden
van de Wet Bibob te versterken zijn een aantal toezeggingen gedaan. In
november 2015 heeft de toenmalige regering een aantal wijzigingen van de Wet
Bibob aangekondigd, die in het onderhavige wetsvoorstel zijn opgenomen,
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In dit wetsvoorstel zijn opgenomen:
• De uitbreiding van de mogelijkheden voor bestuursorganen en
rechtspersonen met een overheidstaak tot het verrichten van eigen
onderzoek met het oog op de toepassing van de Wet Bibob.
•
Enkele uitbreidingen van het toepassingsbereik van cie Wet Bibob.
Wettelijke criteria voor het Bureau om in bepaalde gevallen af te zien van
het uitbrengen van een advies.
Het College heeft met belangstelling en instemming kennis genomen van het
wetsvoorstel. Tot het maken van aanvullende (inhoudelijke) op- of aanmerkingen
geven het wetsvoorstel en de conceptmemorie van toelichting het College geen
aanleiding.
Er is echter één opmerking van procedurele aard die het College wel zou willen
maken. Nu het onderhavige wetsvoorstel nadrukkelijk in de sleutel wordt gezet
van de versterking van de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, meent het
College er goed aan te doen om te wijzen op de brief die het op 23 maart 2018
naar de minister van Justitie en Veiligheid heeft gestuurd.
2 In deze brief worden,
op verzoek van het departement, voorstellen gedaan voor wet- en regelgeving ten
behoeve van een meer effectieve en integrale bestrijding van ondermijnende
criminaliteit. In één onderdeel worden voorstellen gedaan voor een wijziging van
de Wet Bibob. Het openbaar ministerie zou graag zien dat de toepassing van de
Wet Bibob wordt uitgebreid naar een aantal met name genoemde andere
risicovolle sectoren in het midden- en kleinbedrijf, die kwetsbaar zijn voor
misbruik en criminaliteit. Voorts heeft het openbaar ministerie gepleit voor een
nationaal Bibob-documentatiesysteem, waarin alle op grond van de Wet Bibob
geweigerde vergunningen worden vastgelegd.
De voorstellen van het openbaar ministerie dienen nog nader te worden
uitgewerkt en zij zullen worden besproken in het Coördinatieteam
ondermijningswetgeving, waaraan zowel ambtenaren van uw departement als
medewerkers van het openbaar ministerie deelnemen. Het College vraagt zich in
verband met deze omstandigheid af of het onderhavige wetsvoorstel in de huidige
vorm in procedure moet worden gebracht, of dat het wellicht dienstiger is te
wachten op de nadere uitwerking van de zojuist bedoelde voorstellen zodat deze
eventueel aan het wetsvoorstel kunnen worden toegevoegd.
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Hoogachtend,
Het College van procureurs-generaal,

M. Otte
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