
1

Nummer BD2012-005320
Directie oov
Dienst

Gemeente Amsterdam
Raadscommissie voor Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Juridische 
Zaken, Bestuurlijk Stelsel, Project 1012,Regelgeving en Handhaving, 
Raadsaangelegenheden en Communicatie

Ter bespreking en ter kennisneming voor de 
commissievergadering van 31 mei 2012

AZ

Portefeuille 5
Agendapunt 20
Datum besluit B&W 8 mei 2012

Onderwerp

Bibob in Beweging

De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van

 bestuurlijke reactie (vervolg) van het College van B&W aan de Raad op het 
initiatiefvoorstel 90˚ Bibob;

 de op 8 mei 2012 vastgestelde beleidslijnen in het kader van de Wet Bibob:
             - Horeca-, prostitutie-, escort-, en speelautomatenhallenbranche; 
             - Omgevingsvergunning activiteit bouw;
             - Omgevingsvergunning activiteit milieu;
             - Subsidieverlening;

 evaluatie Bibob & Milieu;
 jaarverslag 2011 van het Coördinatiebureau Bibob

Wettelijke grondslag

Reglement van Orde, artikel 39, tweede en vierde lid
Het College is in de gelegenheid het initiatief voorstel van een reactie te voorzien. Het 
initiatiefvoorstel worden besproken in de meest betrokken commissie.

Bestuurlijke achtergrond

In de commissie AZF van 9 juni 2011 is naast de evaluatie Bibob & Bouw het  
initiatiefvoorstel 90˚ Bibob besproken dat de raadsleden Ornstein en Ruigrok hebben 
ingediend naar aanleiding van het rapport Integriteit beoordelen, Advies over de 
toepassing van de Wet Bibob in de gemeente Amsterdam’ van 
ondernemersvereniging ORAM. Op dit voorstel heeft het College van B&W al op 17 
mei 2011 een bestuurlijke reactie gegeven. Tijdens de behandeling in de Commissie 
AZF heeft de burgermeester aangekondigd een conferentie met bestuur,
ondernemers en deskundigen te willen beleggen om te onderzoeken hoe uitvoering 
van de Wet Bibob in Amsterdam verbeterd kon worden. De verdere behandeling van 
het initiatiefvoorstel is aangehouden tot na de conferentie. 
Op 10 januari 2012 heeft de conferentie ‘Verbeteren uitvoering Wet Bibob’ 
plaatsgevonden. Naar aanleiding van de conferentie heeft het Coördinatiebureau 
Bibob voorstellen geformuleerd om het huidige Bibob-beleid op substantiële punten 
aan te passen. Deze aanpassingen hebben als doel de lasten voor zowel burgers en 
ondernemers als het bestuur sterk te verminderen. Het voorgestelde beleid gaat uit 
van een informatie- en risicogestuurde toepassing van de Wet Bibob. 

In het licht van het bovenstaande is een nieuwe bestuurlijke reactie van het College 
van B&W op het initiatiefvoorstel van de raadsleden opgesteld.   

Daarnaast heeft het Coördinatiebureau Bibob de beleidslijn in het kader van Bibob & 
Milieu geëvalueerd, en heeft er een pilot Toepassing Wet Bibob bij subsidies 
plaatsgevonden. 
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De uitkomsten van voornoemde conferentie, evaluaties en  pilot hebben geleid tot de 
wijziging van de vigerende beleidslijnen en het vaststellen van een nieuwe 
conceptbeleidslijn Bibob en Subsidies.   

De belangrijkste wijzigingen betreffen:
 de beleidslijn voor Bibob en omgevingsvergunningen met de activiteit bouw is 

zodanig aangepast, dat in beginsel slechts een lichte toets wordt uitgevoerd. 
Drempelbedragen worden verhoogd en (semi)publieke instellingen 
uitgezonderd;

 een nieuwe beleidslijn voor de milieubranche. Bij milieuaanvragen vindt in 
beginsel alleen nog Bibob-toetsing plaats binnen branches met een verhoogd 
risico op crimineel misbruik;

 een nieuwe beleidslijn voor Bibob-toetsing bij subsidies. Aanvragers van een 
subsidie worden alleen Bibob-getoetst wanneer er concrete signalen zijn van 
crimineel misbruik.

 een korter Bibob-formulier met minder indieningsvereisten voor nieuwe 
vergunningaanvragen binnen de branches horeca, prostitutie, escort-, en 
speelautomatenhallen en milieu;

 ondernemers die meerdere aanvragen per jaar indienen zullen niet onnodig 
dubbel worden getoetst. 

Daarnaast wordt in de bestuurlijke reactie aandacht besteed aan de ontwikkelingen 
op ICT-gebied (een stedelijk ondernemersdossier en een landelijk 
ondernemingsdossier) en de voordelen die het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet 
Bibob met zich brengt. 

Ten slotte heeft het Coördinatiebureau Bibob het jaarverslag 2011 opgesteld, waarin 
een overzicht wordt gegeven van de werkzaamheden en de behandelde dossiers in 
het afgelopen jaar.

Reden bespreking

Het initiatiefvoorstel is besproken in de commissie AZF van 9 juni 2011. Op verzoek 
van mevrouw Ornstein is de bespreking aangehouden tot na het conferentie 
‘Verbeteren uitvoering Wet Bibob’ d.d. 10 januari 2012.

Uitkomsten extern advies

n.v.t.

Geheimhouding

n.v.t.

Uitgenodigde andere raadscommissies

n.v.t.

Stukken
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Meegestuurd 1. Initiatiefvoorstel 90˚ Bibob van de raadsleden Ornstein en Ruigrok;
2. Bestuurlijke reactie ‘Bibob in Beweging’;
2a.  Verslag Bibob-conferentie;
3. Evaluatie van de beleidslijn Bibob & Milieu; 
3a.  Samenvatting Evaluatie van de beleidslijn Bibob & Milieu; 
4. Concept beleidslijn Bibob en Horeca-, prostitutie-, escort- en 

speelautomatenhallenbranche 2012;
5. Concept beleidslijn Bibob en omgevingsvergunning Milieuactiviteit 2012;
6. Concept beleidslijn Bibob en omgevingsvergunning Bouwactiviteit 2012; 
7. Concept beleidslijn Bibob en Subsidies 2012;
8. Jaarverslag 2011;

Ter inzage gelegd

8a. Samenvatting Jaarverslag 2011.

-

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

OOV, Brian Varma toestel 3207                 b.varma@amsterdam.nl
OOV, Maarten Mulder toestel 3096            m.w.mulder@amsterdam.nl
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