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Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur en de Wet 
op de Kansspelen 

Geachte heer Hirsch Ballin, 

Op 20 april 2010 heeft uw ministerie ons de Wijziging van de Wet bevorderingen integriteit-
beoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB) en de Wet op de Kansspelen doen 
toekomen. De Wijziging van de Wet BIBOB strekt ertoe de reikwijdte van deze wet uit te 
breiden en de toepassing te verbeteren. Met de wetswijziging beoogt het kabinet enerzijds het 
gebruik van het instrument BIBOB te intensiveren en anderzijds een administratieve 
lastenreductie per BIBOB-procedure te realiseren. 

Wij hebben de consequenties van het wetsvoorstel voor de administratieve lasten getoetst. Wij 
hebben hiervoor ook gebruik gemaakt van de bevindingen uit een expertpanel met gemeenten, 
bedrijven en wetenschap. Wij toetsen op vier hoofdpunten: 
1. Zijn de te verwachten administratieve lasten gekwantificeerd en is de berekening voldoende 

onderbouwd? 
2. Is er voldoende aandacht besteed aan alternatieven, die mogelijk minder administratieve 

lasten opleveren? 
3. Is er binnen het doel van het voorstel gekozen voor het minst belastende alternatief? 
4. Is er gekozen voor een uitvoering en toezicht met minimale administratieve lasten? 

In beeld brengen van administratieve lasten 
Uw ministerie berekent de administratieve lasten volgens het SKM. Deze berekening laat een 
toename van de administratieve lasten voor bedrijven zien van ongeveer 200.000 euro. Het 
gaat daarbij om het saldo van een toename van 2,6 miljoen euro als gevolg van de intensivering 
van het gebruik van BIBOB en een afname van 2,4 miljoen euro door vereenvoudigingen per 
procedure. Er zijn geen gevolgen voor de administratieve lasten van burgers. 

Uw ministerie wijst er op dat deze toename van de administratieve lasten wordt veroorzaakt 
door gemeenten en dat deze daarom niet onder de doelstelling voor de rijksoverheid vallen. Wij 
erkennen dat gemeenten door de wijze van uitvoering een belangrijke invloed hebben op de 
hoogte van de administratieve lasten. Niettemin willen wij u er op wijzen dat de administratieve 
lasten voortvloeien uit rijksregelgeving. Wij zien daarom geen reden om af te wijken van de 
afspraken waarin gevolgen voor de administratieve lasten van regelgeving van het Rijk ook 
wordt toegerekend aan de administratieve lasten van het Rijk. Wij stellen dan ook vast dat de



voorgenomen wetswijziging niet bijdraagt aan de kabinetsdoelstelling om de administratieve 
lasten en regeldruk te beperken. 

Wij adviseren de gevolgen voor de administratieve lasten van de Wijziging van de Wet 
BIBOB toe te rekenen aan de administratieve lasten van uw ministerie en in de memorie 
van toelichting uiteen te zetten op welke wijze de toename van de administratieve lasten 
voor bedrijven zal worden gecompenseerd. 

Alternatieven, uitvoering en toezicht 
Het wetsvoorstel bevat een sluitingsbevoegdheid voor niet-vergunningplichtige sectoren. In de 
expertmeeting die wij ten behoeve van dit advies hebben gehouden, bleek dat de wet door het 
opnemen van de sluitingsbevoegdheid een ander karakter krijgt. De wet lijkt niet (alleen) meer 
een instrument te zijn voor het beschermen van het openbaar bestuur en het niet faciliteren van 
criminogeen gedrag, maar ook voor het bestrijden van criminaliteit. De toelichting bij de 
voorgestelde wetswijziging maakt niet duidelijk of en in hoeverre de zogenaamde nuloptie is 
overwogen en of is vastgesteld dat de voorgenomen wetswijziging een noodzakelijke aanvulling 
vormt op het reeds bestaande instrumentarium voor het bestrijden van criminaliteit. 

De voorgenomen wetswijziging beoogt ook de administratieve lasten van BIBOB te beperken. 
Wij waarderen deze inspanning. Tegelijkertijd stellen wij vast dat het nog onzeker is of de 
beoogde reducties in de praktijk worden gerealiseerd. In het kader van de aandacht voor 
minder-belastende alternatieven zien wij mogelijkheden om de administratie lasten (verder) te 
beperken door: 

een vermindering van het aantal BIBOB-toetsen, en/of 
- een daling van de lasten per BIBOB-toets. 
Deze twee mogelijkheden lichten wij hieronder toe. 

Verminderen van het aantal BIBOB-toetsen  
In de praktijk blijkt dat de BIBOB-toets door gemeenten niet altijd selectief, maar dikwijIs ook 
generiek wordt ingezet. Er zijn gemeenten die de BIBOB-toets consequent inzetten op alle 
ondernemers in een bepaalde sector. Daarnaast wordt de BIBOB-toets soms ook ingezet bij 
slechts kleine wijzigingen, zoals het vervangen van de bedrijfsleider of het verlengen van een 
tijdelijke vergunning. Het gevolg is dat het aantal BIBOB-toetsen zeer groot is. In de periode 
2003-2008 hebben in totaal bijna 20.000 BIBOB-toetsen plaatsgevonden. In slechts 512 
gevallen is een vergunning geweigerd en in 151 gevallen een vergunning ingetrokken. Dat wil 
zeggen dat de BIBOB-toets in nog geen 4% van de gevallen directe gevolgen heeft gehad. 

De voorgenomen wetswijziging zal door de uitbreiding van de werkingssfeer het aantal BIBOB-
toetsen naar verwachting verder doen toenemen. Gelet op het geringe percentage BIBOB-
toetsen die leiden tot het weigeren of intrekken van vergunningen, geven wij u in overweging of 
de werkingssfeer niet ook kan worden ingeperkt in die domeinen (vergunningen, activiteiten of 
(deel)sectoren) die relatief zijn ondervertegenwoordigd in de genoemde 4%. 

Wij adviseren uw ministerie periodiek te onderzoeken welke vergunningen, activiteiten of 
(deel)sectoren niet meer onder de werkingssfeer van de Wet BIBOB hoeven te vallen en 
aldus te komen tot een meer proportioneel BIBOB-beleid met een meer selectieve en 
meer risicogerichte inzet van de BIBOB-toets. 

Een belangrijk onderdeel van een selectief en risicogericht beleid is om bij BIBOB uit te gaan 
van de vertrouwensaanpak. Deze aanpak kan vorm krijgen door de BIBOB-toets alleen in te 
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zetten bij bedrijven waarbij een concreet vermoeden is van crim ineel gedrag en witwassen. 
Door de BIBOB-toets alleen voor de bedrijven in te zetten waarvoor dit vermoeden bestaat kun 
je veel (onnodige) BIBOB-toetsen voorkomen, zonder dat dit ten koste gaat van de effectiviteit. 
Het is daarbij zaak om de notie "concreet vermoeden" nader te duiden. Een voorbeeld hiervan 
is de aanpak van de gemeente Utrecht. Deze gemeente screent samen met de Belastingdienst 
en de politie sectoren/bedrijven voordat een BIBOB-toets (met een uitgebreide vragenlijst) aan 
de ondernemer wordt opgelegd. De gemeente Utrecht heeft daartoe een convenant met de 
Belastingdienst en de politie voor het uitwisselen van informatie. 

Wij adviseren om alleen tot een BIBOB-toets over te gaan nadat het bestuursorgaan door 
eigen vooronderzoek een concreet vermoeden heeft gekregen voor criminogeen gedrag. 

Alle gemeenten, ongeacht grootte, kunnen de vertrouwensaanpak toepassen. De 11 RIEC's 
kunnen de gemeenten stimuleren en ondersteunen bij de pre-screening en het opstellen van 
risicoprofielen en indicatoren. Sommige RIEC's doen dit ook al, zoals de RIEC Oost-Nederland. 
Diverse gemeenten, waaronder Enschede, Venlo en Tilburg, hanteren een verkorte vragenlijst 
als eerste screening. Hiermee hoeft de uitgebreide vragenlijst aan een veel kleiner deel van de 
ondernemers te worden voorgelegd. 

Wij adviseren om zoveel mogelijk uit te gaan van de lichte toets voordat een volledige 
BIBOB-toets mag worden toegepast. 

Verminderen van de administratieve lasten per toets  
Wij waarderen ook positief uw inspanningen om te komen tot een verdere vermindering van de 
lasten per BIBOB-toets. Toch zien wij mogelijkheden om te komen tot verdere vermindering van 
de administratieve lasten per toets. 

Tijdens de door ons gehouden expertmeeting wezen diverse partijen op de mogelijkheid om 
een behoorlijke lastenreductie te verwezenlijken door het niet opvragen van overbodige 
informatie. Nog steeds vragen gemeenten om een origineel uittreksel uit de Gemeentelijke 
basisadministratie of van de Kamer van Koophandel, terwijI zij zelf over deze informatie 
beschikken. In de huidige praktijk komt het nog voor dat een horecaondernemer letterlijk met 
een boodschappentas vol met papieren documenten een aanvraag moet onderbouwen. Het 
niet opvragen van gegevens waar de gemeente reeds zelf over beschikt of zelf toegang toe 
heeft, sluit goed aan bij de doelstelling van uw ministerie om een besparing van 1,6 m iljoen 
euro te behalen met de invoering van de basisregistraties in 2011. 

Wij adviseren eenmalige gegevensuitvraag in de wet BIBOB als principe vast te leggen. 

Ook verwachten wij dat een betere informatie-uitwisseling tussen RIEC's over BIBOB-toetsen 
de administratieve lasten kan verminderen. Zij kunnen er op deze wijze toe bijdragen dat een 
reeds onderzocht bedrijf niet opnieuw hoeft te worden onderzocht. Bovenal is gebleken dat de 
Belastingdienst vaak meer tijd nodig heeft dan de in de Wet BIBOB gehanteerde term ijnen om 
informatie met overheden te delen. 

Wij adviseren verder om zodanige maatregelen te nemen dat de informatie-uitwisseling 
met de Belastingdienst wordt versneld en tussen RIEC's onderling en met gemeenten 
wordt bevorderd.
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Tot slot kan een verdere lastenreductie worden bereikt als voorkomen wordt dat bedrijven met 
vestigingen in meerdere gemeenten telkens dezelfde gegevens dienen aan te leveren over 
bijvoorbeeld de financiële structuur, zeggenschap, koopaktes en financieringsovereenkomsten. 
Dit zijn over het algemeen gegevens die de overheid niet heeft. Om te voorkomen dat bedrijven 
deze gegevens toch meermalen moeten aanleveren zou de BIBOB-procedure kunnen worden 
gedigitaliseerd. Daarbij kan de mogelijkheid worden gecreëerd om de bewijsstukken op te slaan 
in een digitale databank of "kluis". De ondernemer kan hierin gegevens opslaan en kan 
overheidsinstanties machtigen tot toegang tot deze gegevens. Een voorbeeld daarvan is het 
aanbestedingsregister dat bij EZ wordt ontwikkeld om te voorkomen dat bij aanbestedingen 
telkens dezelfde gegevens moeten worden aangeleverd. 

Wij adviseren om de BIBOB-procedure te digitaliseren en om daarbij een digitale 
databank of `kluis' te creëren waarmee herhaalde uitvraag van gegevens kan worden 
voorkomen. 

Eindoordeel 

Alles overwegende komen wij tot het volgende eindoordeel over dit wetsvoorstel: 

Wij adviseren u deze wijziging van de Wet bevordering integriteitbeoordeling openbaar 
bestuur niet in te dienen tenzij met vorenstaande rekening is gehouden. 

Hoogachtend, 

Dr. S.R.A. van Eijck 
Collegevoorzitter
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