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f a c t s he e t b eter en con cret er

BIBOB-toets
in de Horeca
Controle op grond van de Wet Bevorderingen Integriteitbeoordelingen door het
Openbaar Bestuur (BIBOB) is een goed instrument om criminele praktijken tegen te
gaan. Maar de BIBOB-toets veroorzaakt ook veel papierwerk voor ondernemers die te
goeder trouw zijn. Hoe kunt u de BIBOB-toets selectief inzetten?

Hoe werkt het?
De gemeente kan op grond van de wet BIBOB een vergunning weigeren of intrekken als er een ‘ernstige mate van gevaar’ is dat de vergunning wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen of crimineel geld wit te wassen. De Drank- &
Horecavergunning en Horeca Exploitatievergunning vallen
onder de reikwijdte van de

van de APV en de Drank- en Horecawet. Deze bestaande
weigeringsgronden hebben namelijk ook betrekking op de
integriteit van de aanvrager of houder van de vergunning.
Denk bijvoorbeeld aan de eis ‘niet in enig opzicht van slecht
levensgedrag te zijn’, of de eisen genoemd in het ‘Besluit eisen zedelijk gedrag’, behorende bij de Drank- en Horecawet.
Ook moet de gemeente onderzoeken of zij zelfstandig de
wet BIBOB kan toepassen.
Als het nodig is kan de gemeente een advies vragen aan het
Bureau BIBOB. Het Bureau BIBOB voert een intensieve screening uit van personen en hun zakelijke relaties, waarbij allerlei justitiële en financiële bronnen worden geraadpleegd.
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kan de gemeente de vergunning verlenen, eventueel onder bepaalde
voorwaarden, of afwijzen.

Hoe kan het beter?

Wet BIBOB.
Het is de bedoeling dat gemeenten de BIBOB-toets selectief
toepassen. Gemeenten kunnen bovendien eerst zelf onderzoek doen en nagaan of weigeringsgronden zijn op grond

Voor ondernemers is een BIBOB-toets een ingrijpende
en tijdrovende procedure. In de praktijk blijkt dat de BIBOB-toets door gemeenten niet altijd selectief wordt ingezet. Er zijn gemeenten die de BIBOB-toets consequent inzetten op alle ondernemers in een bepaalde sector. Soms wordt
de BIBOB-toets ook ingezet bij kleine wijzigingen, zoals het
vervangen van de bedrijfsleider of het verlengen van een tijdelijke vergunning.

Het percentage ondernemers met criminele banden is gelukkig klein. Een goed BIBOB-beleid moet daarom selectief
en risicogericht zijn door de BIBOB-toets alleen in te zetten
bij bedrijven waarbij een concreet vermoeden is van crimineel gedrag en witwassen.
Hiermee worden veel onnodige BIBOB-toetsen voorkomen,
zonder dat dit ten koste gaat van de effectiviteit. Gemeenten
gaan op verschillende manieren te werk om te bepalen of er
aanleiding is voor een BIBOB-toets.

Voorbeelden
De gemeente Utrecht screent samen met de Belastingdienst
en de politie sectoren en bedrijven voordat een BIBOB-toets
met een uitgebreide vragenlijst aan de ondernemer wordt
opgelegd. De gemeente Utrecht heeft daarvoor een convenant gesloten met de Belastingdienst en de politie voor het
uitwisselen van informatie.
Diverse gemeenten, waaronder Enschede, Venlo en Tilburg,
hanteren een verkorte vragenlijst als eerste screening.

