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Als burger kunt u te maken krijgen met de Wet Bibob. 

De Wet Bibob geeft gemeenten een extra mogelijkheid in handen 
om te voorkomen dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten 
ondersteunt door bijvoorbeeld een vergunning te verlenen. 

 
Bij een verlenging of aanvraag van een vergunning worden daarom 
extra vragen gesteld over uw onderneming. Alle aanvragers krijgen 
deze Bibob-vragen voorgelegd. Dit is een verplicht onderdeel van de 
vergunningaanvraag. 

In deze brochure vindt u een algemene toelichting op de Wet Bibob.



BIBOB TOEGEPAST
 
De Wet Bibob biedt bestuursorganen, in dit geval de gemeente Harlingen, een 
preventief instrument om zich te beschermen tegen misbruik van vergunningen voor 
het ontwikkelen van criminele activiteiten. 

De gemeente Harlingen past de Wet Bibob toe bij elke aanvraag van een vergunning 
Drank- en Horecawet, Horeca-inrichtingen, coffeeshops, seksinrichtingen en 
speelautomatenhal.

EXTRA INFORMATIE GEVRAAGD
Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake kan zijn van misbruik met de 
vergunning, vraagt de gemeente Harlingen bij aanvraag en verlenging van vergunningen 
meer informatie van de aanvragers. Deze vragen gaan met name over de financiering 
en de zeggenschapsstructuur van bijvoorbeeld de onderneming. 

Het is nodig om alle benodigde documenten mee te sturen, want incomplete aanvragen 
worden niet in behandeling genomen.

Met behulp van de aanvullende gegevens kan de gemeente beter de integriteit van de 
aanvrager en zijn/haar zakelijke relaties beoordelen en in kaart brengen. Als aan de 
hand van deze gegevens blijkt dat er gevaar bestaat dat de vergunning mede gebruikt 
zal worden voor criminele activiteiten, kan de gemeente deze weigeren of intrekken. 
Als een aanvrager weigert de Bibob- vragen te beantwoorden, kan de vergunning 
buiten behandeling worden gesteld, geweigerd of ingetrokken worden.

LANDELIJK BUREAU BIBOB
Mocht de gemeente bij een vergunningbeoordeling na eigen onderzoek nog vragen 
onbeantwoord zien, dan kan een beroep worden gedaan op het landelijk Bureau 
Bibob van het Ministerie van Justitie. Het Bureau Bibob verricht op verzoek van 
bestuursorganen onderzoek naar de integriteit van de aanvrager en zijn/haar zakelijke 
relaties. 

De vergunningaanvrager wordt hier altijd van op de hoogte gesteld. Tegen dit besluit 
kan geen bezwaar worden ingediend. Het landelijk Bureau Bibob zal dan verder 
onderzoek doen en een gemotiveerd advies uitbrengen. Hierbij wordt getracht zo min 
mogelijk inbreuk te maken op de privacy van de betrokkenen.  
Het advies van het Bureau Bibob is niet bindend; uiteindelijk beslist de  
gemeente zelf of de vergunning wel of niet wordt verstrekt. 
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HET BIBOB-ADVIES
 
Het Bibob-advies kan drie uitkomsten hebben. Er kan geconstateerd worden dat er 
geen gevaar is.  De vergunning wordt dan verleend. 

Ook kan het onderzoek uitwijzen dat er een mindere mate van gevaar bestaat. De 
gemeente kan dan extra voorschriften verbinden aan het verlenen van de vergunning. 
Ten slotte kan het Bureau Bibob ernstig gevaar constateren en een negatief advies 
uitbrengen. 

BESCHERMING GEGEVENS
Alleen de gemeente en de aanvrager/houder van de vergunning mogen het Bibob- 
advies inzien. De derden die in het advies worden genoemd, mogen alleen op verzoek 
het onderdeel van het advies  inzien dat op hen betrekking heeft. De wet Openbaarheid 
van Bestuur (WOB) is niet van toepassing op een Bibob- advies.

PROCEDURE
De normale behandelingstermijn voor een vergunningaanvraag is acht weken. Dat 
wijzigt niet. Alleen op het moment dat een Bibob-advies wordt aanvraagd wordt de 
beschikkingstermijn opgeschort. 

Het Bureau Bibob moet binnen acht weken een advies leveren aan het bestuursorgaan. 
Deze termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze 
termijn nog langer wordt opgeschort als het Bureau Bibob extra informatie van de 
aanvrager verlangt. De duur van de opschorting is afhankelijk van de tijd die het de 
aanvrager kost om de vragen te beantwoorden.

VERDERE INFORMATIE
Voor algemene informatie over de wet en het landelijk Bureau Bibob kunt u de           
gemeentelijke website raadplegen: www.harlingen.nl. 


