
Vraag en antwoord:  
de inzet van de Wet Bibob  
bij gemeenten 
Praktische kennis uit de Leerkring Weerbaar Bestuur, 
georganiseerd door Bureau Broekhuizen en het  
Verwey-Jonker Instituut

Q&A
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Q1

link

Waar kan een gemeente de  
Wet Bibob voor gebruiken?

◆

◆

◆

◆

◆

◆

link1

1  Per 1 augustus 2020 heeft er ook een wijzi-
ging plaatsgevonden, de zogenaamde eerste 
tranche, zie: link.

Wat is er mogelijk sinds de wetwijziging  
per 1 oktober 2022 (‘tweede tranche’)?

Q2

https://www.justis.nl/sites/default/files/2022-10/Factsheet De Wet Bibob.pdf
https://www.justis.nl/sites/default/files/2022-10/Factsheet gewijzigde Wet Bibob 1 oktober 2022.pdf
https://www.justis.nl/producten/bibob/wijziging-wet-bibob-per-1-augustus-2020
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Q3

2  Het volgende document van de VNG laat zien hoe 
de Algemene Plaatselijke Verordening als instrument 
in de (bestuurlijke) aanpak van ondermijning ingezet 
kan worden: https://vng.nl/sites/default/files/2020-
05/handreiking-apv-en-ondermijning.pdf. En in het 
volgende onderzoeksrapport staat een voorbeeld 
uit Rotterdam aangaande de autoverhuurbranche 
beschreven: https://rekenkamer.rotterdam.nl/wp-con-
tent/uploads/2020/07/R.O.20.04-onder-de-radar.pdf. 

Kan een gemeente een 
risicobranche vergunning-
plichtig maken?

Q4
Is het een goed idee een 
drempelbedrag te hanteren?

https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/handreiking-apv-en-ondermijning.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/handreiking-apv-en-ondermijning.pdf
https://rekenkamer.rotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/07/R.O.20.04-onder-de-radar.pdf
https://rekenkamer.rotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/07/R.O.20.04-onder-de-radar.pdf
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◆

◆

◆

◆

◆

Q5
Hoe kan het interne bewustzijn van 
het belang van de inzet van Wet 
Bibob vergroot worden?

Q6

3  Hierbij is het wel van belang dat wordt gehandeld 
binnen de beperkingen van de Wet Bibob, waarbij dus 
geen onrechtmatige gegevensdeling plaatsvindt.

Wat kan een gemeente doen 
als er te weinig capaciteit 
voor Bibob-toetsing is?
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◆

4  Deze informatie komt uit een onder-
zoek dat Bureau Broekhuizen voor het RIEC 
Amsterdam-Amstelland uitvoerde; een 
onderzoek waarvan de bevindingen op 
hoofdlijnen tijdens de Bibob-sessie van de 
Leerkring gepresenteerd zijn. Het gehele 
onderzoek is hier te lezen: link.

◆

◆

Hoe kan ik als gemeente integriteitstoetsing 
inzetten in transformatiegebieden?

Q7
1. 

link

2. 

3. 

4. 

5. 

Vijf tips

https://www.bureaubroekhuizen.nl/userfiles/images/Integriteitstoetsing_transformatiegebieden_Bureau-Broekhuizen.pdf
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
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Leerkring Weerbaar Bestuur

Twee andere kennisproducten uit de Leerkring Weerbaar Bestuur:

https://www.bureaubroekhuizen.nl/downloads/lokale-weerbaarheid-lessen-uit-de-praktijk.pdf
https://www.bureaubroekhuizen.nl/userfiles/images/Infographic-Lokale-Weerbaarheid.pdf
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