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Actualisatie Bibobbeleid 1e fase (de horeca- en prostitutiebranche en
speelautomatenhallen)

1. De Wet Bibob
De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is bedoeld als
extra bestuurlijk instrument, dat moet voorkomen dat overheden tegen hun wil betrokken raken bij
criminele organisaties en/of criminele activiteiten. Door het verlenen van vergunningen, subsidies en
overheidsopdrachten aan criminelen of criminele organisaties kunnen zij met hun onrechtmatig
verkregen financiële middelen infiltreren in het economische leven. Het landelijk Bureau Bibob, dat
onderdeel is van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, voert op verzoek een onderzoek uit naar de
integriteit van aanvragers van vergunningen of een subsidie of gegadigden voor een
overheidsopdracht, en adviseert het bestuursorgaan hierover.

2. Regionale samenwerking
De 21 gemeenten van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en de politie Brabant
Zuidoost werken bij de toepassing van de Wet Bibob nauw samen. Afspraken worden zoveel mogelijk
op elkaar afgestemd en er worden keuzes gemaakt voor een uniforme uitvoering van de Wet Bibob.

3. Waarom een Bibobbeleidslijn?
In 2007 is in Asten de regionale beleidslijn om de wet Bibob toe te passen vastgesteld vanwege de
repressieve werking. In 2008 zijn nadere regels vastgesteld voor de aanvragen van drank en
horecavergunningen. In opdracht van de SRE gemeenten en het RIEC (Regionaal Informatie en
Expertise Centrum) is onderhavige actualisatie voor de 1e fase opgesteld. De beleidslijn is in
overeenstemming met de in regionaal verband gemaakte afspraken. In de beleidslijn wordt in
algemene termen aangegeven in welke gevallen de gemeente de Wet Bibob toepast, hoe de gemeente
haar eigen onderzoek verricht en wanneer een advies aan het landelijk Bureau Bibob wordt gevraagd.
Onderhavig beleid richt zich niet alleen op vergunningaanvragen, maar ook op verleende
vergunningen. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen een lichte (gemeentelijke) en een diepgaande
Bibobtoets door het LBB. Het gaat om de volgende vergunningen:
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1.

Horeca: de vergunning op grond van de Drank- en horecawet (de 'natte horeca') en de
exploitatievergunning op grond van de Algemene Plaatselijk Verordening (APV) (de 'droge' en de
'natte' horeca) met uitzondering van de vergunning voor de paracommerciële horeca en slijterijen.

2.

Prostitutie: de exploitatievergunning voor seksinrichtingen op grond van de APV.

3.

Speelautomatenhallen: de vergunning op grond van de Verordening speelautomatenhallen.

4. Financiën
De toepassing van de Wet Bibob vergt extra tijdsbesteding van de functionarissen die belast zijn met
vergunningverlening, omdat zij aan de hand van een door de aanvrager ingediend Bibobvragenformulier met (financiële) bijlagen extra onderzoek moeten doen en in het geval van een negatieve
uitslag extra werk moeten steken in het opstellen van een beschikking. Zeker als onverhoopt een
advies aan het Bureau Bibob moet worden gevraagd, brengt dat extra kosten en werk met zich mee.
Wij hebben vooralsnog geen aanwijzingen, dat wij in onze gemeente vaak geconfronteerd zullen
worden met het uitvoeren van een diepgaand onderzoek en het vragen van een Bibobadvies aan het
landelijke bureau Bibob. Vooralsnog kan de extra tijdsbesteding dan ook binnen de beschikbare
capaciteit worden opgevangen.

5. Communicatie
De Bibobbeleidslijn wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt in het Peelbelang en op de
website.

Bijlage: Bibobbeleidslijn horeca- en seksbranche c.a.
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