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Implementatie BIBOB-instrumentarium 

Stap 7 
Voorlichting 
 
Het voorlichtingstraject over BIBOB binnen de gemeente kent drie trajecten: 
 
1) Voorlichten van de burgers via de beleidslijn 
2) Voorlichten van de ambtenaren binnen de gemeente 
3) Voorlichten van de aanvragers die met BIBOB te maken krijgen 
 
Betrokken ambtenaren 
Naast het publiceren van de beleidslijn voor de burgers (zie stap 5), moeten ook alle bij 
vergunningaanvragen betrokken ambtenaren bekend raken met de mogelijkheden die de Wet 
BIBOB biedt op het gebied van de vergunningverlening. Al vanaf de intake van een 
vergunningaanvraag is het nodig dat de betrokken ambtenaar de aanvraag en de bijgevoegde 
papieren zorgvuldig bekijkt. Een kritische houding van de betrokken ambtenaar is onontbeerlijk! 
In sommige gevallen is het niet vanzelfsprekend dat klantvriendelijkheid voorop staat. Deze 
bewustwording kan nader belicht en toegelicht worden via mailings, via voorlichtingsmateriaal of 
wellicht met behulp van workshops en bijeenkomsten. Zoals gezegd kan de burgemeester hierin 
een actieve rol vervullen door de meerwaarde van het BIBOB-instrumentarium toe te lichten. 
 
Aanvragers 
Uiteraard moeten de aanvragers van vergunningen op de hoogte worden gebracht van de 
gevolgen van de nieuwe wet. Een goed voorbeeld hiervan is, dat zij erop gewezen worden dat het 
onjuist of onvolledig invullen van de aanvraagformulieren al kan leiden tot een weigering! 
 
Bureau BIBOB levert hiervoor een standaardtekst die al dan niet door het bestuursorgaan kan 
worden aangepast of integraal kan worden overgenomen ten behoeve van eigen 
voorlichtingsmateriaal. Deze tekst wordt als download aangeboden vanaf de internet startpagina 
behorend bij stap 7. 
 
Overige publicaties 
Maar ook in andere formele stukken moet het gebruik van het BIBOB-instrumentarium worden 
gemeld. Hierbij valt te denken aan bepaalde samenwerkingsverbanden met ondernemers of 
aanvragers, afspraken over toezicht en controle of publicatie in de media. 
 
Bijlage: 
- Tekst t.b.v. de voorlichting van aanvragers 
 
Deze bijlage is separaat te downloaden vanaf de startpagina van het stappenplan horeca op de 
internetsite van Bureau BIBOB. 


