
 

 

 

 

 

 

Toelichting Wet Bibob gemeente Leeuwarden 
 

Betreft: toelichting bij Bibob-vragenformulier (bij aanvraag Drank en Horecavergunning 

en Exploitatievergunning). 
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Bibob in Leeuwarden 

De gemeente Leeuwarden past de Wet BIBOB toe bij de branches horeca (inclusief 

coffeeshops), prostitutie en speelautomatenhallen. BIBOB staat voor Bevordering 

Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. 

 

Doelstelling wet Bibob 

Deze wet moet voorkomen dat de gemeente ongewild criminele activiteiten mogelijk 

maakt door het verlenen van een vergunning. Op grond van deze wet is het mogelijk 

diepgaand onderzoek te doen naar de achtergrond van de persoon of onderneming die 

een vergunning aanvraagt. Als na onderzoek blijkt dat de vergunning mogelijk gebruikt 

gaat worden voor criminele activiteiten, kan de gemeente de vergunning weigeren. Ook 

kan een al verstrekte vergunning om dezelfde reden tussentijds worden ingetrokken.  

 

Wat betekent dit voor u? 

Om een goed onderzoek door de gemeente mogelijk te maken, worden in het 

aanvraagformulier meer vragen aan u gesteld en moet u meer stukken indienen. Het 

aanvragen van een vergunning wordt daardoor lastiger. Dit is echter nodig om malafide 

ondernemers buiten de deur houden en zo een bijdrage te leveren aan een gezonde en 

integere horecabranche. 

 

Onderzoek naar integriteit 

Als de gemeente na onderzoek geen twijfels heeft over de integriteit van de ondernemer 

of de bij de onderneming betrokken personen, dan wordt de vergunning verleend. Als er 

wel twijfel bestaat, kan de gemeente het landelijk Bureau BIBOB om advies vragen. Dit 

bureau heeft toegang tot meer gegevensbronnen dan de gemeente (Kamer van 

Koophandel, Kadaster, politiële en justitiële bronnen, Belastingdienst, etc). Het bureau 

verzamelt informatie bij de verschillende instanties om deze vervolgens te analyseren. 

Een onderzoek van het bureau duurt maximaal 8 weken. Na afronding van het onderzoek 

adviseert het bureau de gemeente over de kans dat de vergunning gebruikt zal worden 

voor criminele activiteiten. De gemeente besluit, met inachtneming van het advies, de 

vergunning al dan niet (onder voorwaarden) te verlenen dan wel in te trekken. Voordat 

de gemeente een negatief besluit neemt, krijgt u de gelegenheid om uw mening hierover 

naar voren te brengen. Tegen het uiteindelijke besluit staat bezwaar en beroep open.  

 

Onvolledige of onjuiste informatie 

Als u weigert het vragenformulier volledig in te vullen of  weigert aanvullende gegevens 

te verschaffen, kan de gemeente besluiten de vergunning of subsidie te weigeren. Als 

blijkt dat het vragenformulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, 

dan kan aangifte worden gedaan van valsheid in geschrifte (artikel 225 van het Wetboek 

van Strafrecht). Bovendien kan de vergunning of subsidie worden geweigerd of 

ingetrokken als feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden 

dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven vergunning of subsidie een 

strafbaar feit is gepleegd.  

 


