TOELICHTING BIJ HET BIBOB-FORMULIER
Wat betekent BIBOB en wat is het doel van deze wet?
BIBOB staat voor Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur.
De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen (zoals de burgemeester en
het College van Burgemeester en Wethouders) om zich te beschermen tegen het risico dat ze
criminele activiteiten faciliteren. Deze verruiming is noodzakelijk gebleken omdat criminelen,
c.q. criminele organisaties in sommige gevallen voor hun activiteiten afhankelijk zijn van
bestuurlijke beslissingen.
Waar bestaan de nieuwe bevoegdheden voor bestuursorganen uit?
Artikel 3 van de Wet BIBOB stelt bestuursorganen in staat om een vergunning of subsidie te
weigeren of in te trekken wanneer er (ernstig) gevaar bestaat dat die beschikking ook gebruikt
zal worden voor:
a. het benutten van voordelen uit strafbare feiten;
b. het plegen van strafbare feiten; of
c. wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde of
verleende beschikking een strafbaar feit is gepleegd.
Waarom dit formulier?
Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovenstaand gevaar. Dit
formulier geeft de gemeente extra informatie over de aanvraag en stelt in voorkomend geval
het (landelijke) Bureau BIBOB in staat om nader onderzoek te verrichten naar de aanvrager.
Dit gebeurt op verzoek van de gemeente. De algemene vragen in het formulier zijn gebaseerd
op artikel 30 van de Wet BIBOB en de aanvullende vragen zijn noodzakelijk voor het kunnen
opstellen van een advies door het Bureau BIBOB.
Hoe dienen de BIBOB-formulieren ingeleverd te worden?
De ingevulde BIBOB-formulieren met bijlagen dienen samen met het aanvraagformulier voor
de horecavergunning in een gesloten envelop, ingediend te worden bij de gemeente.
De enveloppe met de formulieren dient als volgt geadresseerd te worden:
VERTROUWELIJK - NIET OPENEN,
Gemeente Valkenswaard,
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving
T.a.v. de BIBOB-contactpersoon horecavergunningen
Postbus 10.100
5550 GA VALKENSWAARD
Achterzijde enveloppe:
Naam, adres, woonplaats van de aanvrager.
De afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving behandelt de vergunningaanvraag of de
gebruikelijke manier. De envelop met de ingevulde BIBOB-formulieren wordt enkel door de
daartoe bevoegde gemeenteambtenaren geopend.
Praktisch gezien verdient het echter de voorkeur, de aanvraagformulieren persoonlijk
bij de behandelend ambtenaar in te dienen omdat van nagenoeg alle bijlagen en
documenten die ingediend moeten worden, het origineel getoond moet worden. Hiervoor
kunt u via het klantcontactcentrum tel. 040 2083444 een afspraak maken.

