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Wijziging van de Wet Bibob tweede tranche

Geachte minister Grapperhaus,

Met deze brief stuur ik u de reactie toe van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op uw
consultatieverzoek betreffende de wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door
het openbaar bestuur (Bibob) tweede tranche.
De wet Bibob is voor veel gemeenten één van de belangrijkste instrumenten die zij tot hun
beschikking hebben voor de aanpak van ondermijning. De aanpak van ondermijning staat lokaal
hoog op de agenda en de aandacht van het Rijk voor de vernieuwing en verrijking van Bibob
juichen wij dan ook van harte toe.
De VNG is overwegend positief over de voorgenomen wijzigingen in de tweede tranche Bibob.
Vooral het verruimen van de mogelijkheden tot eigen onderzoek, de betere informatie-uitwisseling
met andere gemeenten en betrokkenen en het tot stand brengen van een betere informatiepositie,
zien wij als belangrijke stap vooruit.
Echter zijn er, om Bibob optimaal te kunnen gebruiken en toepassen, nog een aantal wensen die
niet in de tweede tranche zijn opgenomen. Wij sluiten daarom graag inhoudelijk aan bij de reactie
van de
op dit wetsvoorstel, welke op 19 februari jongstleden aan u is verzonden.
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Specifiek vragen wij aandacht voor:

1.

De mogelijkheid voor bestuursorganen om informatie te kunnen ontvangen en delen over
alle Bibob-relaties;

2.

De mogelijkheid voor bestuursorganen om ook ‘zachte’ fiscale informatie over alle Bibobrelaties te ontvangen en een tipfunctie voor de Belastingdienst;

3.

De mogelijkheid voor bestuursorganen om politiegegevens over alle Bibob-relaties te
ontvangen en een tipfunctie voor de politie;

4.

Ten aanzien van vastgoedtransacties:
a. Het kettingbeding onder de reikwijdte van de Wet Bibob laten vallen; en
b. Overige privaatrechtelijke toestemmingsvereisten onder de Wet Bibob laten vallen en,
in het geval dit niet mogelijk is, toelichten welke niet onder de reikwijdte van de Wet
Bibob vallen; en

5.

Aanpassing van de ministeriële regeling (Regeling Bibob-formulieren) ten behoeve van de
voorgenomen wetswijziging.

Voorts willen wij graag uw aandacht voor het spoedig in werking treden van de voorgenomen
wijzigingen. Zoals aangehaald is de wet Bibob één van de belangrijkste instrumenten voor
gemeenten bij de aanpak van ondermijning. Wij zijn ervan overtuigd dat de voorgenomen
wijzigingen, met inachtneming van de hierboven genoemde punten, zullen bijdragen aan een betere
toepassing van de wet Bibob en daarmee aan een versterkte aanpak van ondermijning. Voor een
uitgebreidere inhoudelijke toelichting op de punten verwijs ik u naar de eerder genoemde brief van

Met vriendelijke groet.
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