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Datum
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Betreffende wetsvoorstel:
32676
Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan
en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 20 maart 2012 met algemene stemmen aangenomen door de
Tweede Kamer.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel I, onderdeel A
Artikel IVAC
12 (Bontes)
Uit het onderzoek «Aan de slag met BIBOB» van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
blijkt dat er vanuit de gemeenten de behoefte is om de Wet Bibob te kunnen gebruiken om
de problematiek rondom huisjesmelkers aan te pakken. De instrumenten die gemeenten
nu in handen hebben om huisjesmelkerij aan te pakken zijn niet toereikend. Op dit
moment is bij de beoordeling van een vergunning op basis van de Huisvestingswet, voor
zover van toepassing op de huisjesmelker, toetsing aan de Bibob-gronden niet mogelijk
omdat de kamerverhuursector niet in het Besluit Bibob is opgenomen. Gemeenten
signaleren dat criminelen uitwijken naar andere sectoren om de Wet Bibob te ontlopen. De
wettelijke maatregelen lopen hier steeds achteraan. Op het gebied van kamerverhuur moet
voorkomen worden dat ook dit in handen valt van criminele ondernemers die daarmee
anderen duperen. Het amendement strekt ertoe huisjesmelkers onder de werkingssfeer
van de Wet Bibob te laten vallen, hetgeen toetsing aan de Bibob-gronden mogelijk maakt
bij de beoordeling van een vergunning.
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, PVV en
het lid Brinkman

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een Æ aangegeven: bijv. 7 Æ 8 Æ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.
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Artikel I, onderdelen G en H
10 Æ 11 (Hennis-Plasschaert en Çörüz)
Het benoemen van sectoren ten aanzien waarvan de Wet Bibob van toepassing is, kent het
risico dat criminele activiteiten worden verplaatst naar sectoren die buiten de toepassing
van de wet vallen.
Dit amendement voorziet in een beperkte loslating van sectoren. In het huidige artikel 6
van de Wet Bibob wordt gesteld dat een subsidie aan een rechtspersoon of aan een
natuurlijke persoon alleen kan worden geweigerd dan wel ingetrokken in het geval en
onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 (waarin wordt gesteld dat intrekking
bijvoorbeeld kan plaatsvinden indien ernstig gevaar bestaat dat de subsidie gebruikt wordt
voor het plegen van strafbare feiten) indien dit in de desbetreffende subsidieregeling is
bepaald. Deze voorwaarde komt te vervallen.
Artikel 7 van de Wet Bibob betreft gemeentelijke vergunningen. Vergunningen kunnen
alleen worden ingetrokken door toepassing van artikel 3 van de wet indien het bedrijf of de
inrichting is aangewezen bij algemene maatregel van bestuur. Ook dit vereiste komt te
vervallen. Ten gevolge hiervan komt uiteraard ook de voorhangbepaling te vervallen die is
verbonden aan artikel 7, tweede lid.
Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, PVV en het lid
Brinkman

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel I, onderdeel N
13 (Bontes)
Dit amendement regelt dat de adviestermijn waarbinnen het Bureau BIBOB moet adviseren
niet wordt verlengd. De huidige termijn van vier weken blijft derhalve gehandhaafd.
Verworpen. Voor: GroenLinks, D66, PVV en het lid Brinkman

Moties
14 (Dibi en Berndsen) over versterking van de rechtsbeschermende werking
Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks en D66
15 (Bontes) over een eenduidige werkwijze van gemeenten
Verworpen. Voor: GroenLinks, PVV en het lid Brinkman

