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Artikelen

De ondersteuning en advisering 
van BING bij de toepassing  

van de Wet Bibob

mr. drs. B. van der Vorm*

I. Inleiding

Het handelen van ambtenaren, bestuurders en politieke 
ambtsdragers ligt heden tegen dage onder een maatschap-
pelijk vergrootglas. Zo blijkt uit een recent onderzoek 
dat de integriteit van het openbaar bestuur in Nederland 
onder druk staat door nieuwe ontwikkelingen, zoals flexi-
bilisering van het ambtelijke werk en de overheveling van 
taken naar lagere overheden.1 Integriteit is een begrip 
dat vele betekenissen heeft en het is daarom van belang 
om te expliciteren welke visie op integriteit wordt gehan-
teerd.2 Zijlstra is van mening dat het begrip ‘integriteit’ 
als onbruikbaar begrip overboord moet worden gegooid.3 
Dit lijkt mij onjuist, maar het is duidelijk dat integriteit 
een ‘containerbegrip’ is geworden, waar zeer veel hande-
lingen onder kunnen worden geschaard. In ieder geval 

* Benny van der Vorm is docent straf(proces)recht bij Tilburg 
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1 A. van Veldhuisen & D. Snel, Integriteit in ontwikkeling. 
Implicaties van trends en ontwikkelingen voor de integriteit van 
het openbaar bestuur, Utrecht: Andersson Elffers Felix 2014.

2 L.W.J.C. Huberts, ‘Visies op integriteit’, in: J.H.J. van den 
Heuvel, L.W.J.C. Huberts & E.R. Muller (red.), Integriteit: 
Integriteit en integriteitsbeleid in Nederland, Deventer: Kluwer 
2012, p. 21 e.v.

3 S.E. Zijlstra, ‘Het zwarte gat van de integriteit’, NTB 2013, 
p. 179-180. Zie ook D. Roef & Th. A. de Roos, ‘Strafrecht als 
discussie – over corruptie’, Bestuurswetenschappen 1995, p. 
412-414.

omvat het begrip integriteit méér dan uitsluitend on-
omkoopbaarheid.4 Zo kunnen zowel overtredingen van 
bestuursrechtelijke normen (en/of beginselen) – men 
denke aan overtreding van het verbod van vooringenomen-
heid ex artikel 2:4 Awb – alsook overtredingen van straf-
rechtelijke normen – men denke aan valsheid in geschrift 
ex artikel 225 Sr – leiden tot de conclusie dat sprake is 
van een integriteitschending.5 Het is van belang om te 
benadrukken dat niet iedere schending van ‘de’ integriteit 
hoeft te leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid. Het 
omgekeerde geldt namelijk ook: als geen sprake is van 
strafbare feiten, betekent dit nog niet dat ook integer is 
gehandeld.6 Integriteitsschendingen kunnen blijken uit 
integriteitsonderzoeken, die worden verricht door interne 
of externe bureaus integriteit.7

4 E. Sikkema, Ambtelijke corruptie in het strafrecht (diss. Gro-
ningen), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005a, p. 
11-14.

5 Zie bijvoorbeeld CRvB 25 maart 2014, Gst. 2014/61, m.nt. 
B. van der Vorm. In deze zaak heeft een ambtenaar straf-
ontslag gekregen wegens een onherroepelijke veroordeling 
tot vrijheidsstraf wegens een misdrijf. Er is sprake van een 
integriteitsschending.

6 E. Sikkema, ‘Corruptie van ambtenaren in de Nederlandse 
strafwetgeving’, Justitiële Verkenningen 2005b, p. 27.

7 De toetsingskaders die worden toegepast in de integriteits-
onderzoeken lopen uiteen. Zie hierover G.H. Addink, ‘De 
toetsing van integriteitschendingen getoetst. Een onderzoek 
naar het bestuurlijk-juridische toetsingskader bij onderzoe-
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Nederlands meest bekende externe integriteitsbureau is 
het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (hierna: 
BING). Dit commerciële bureau geniet vooral bekend-
heid wegens integriteitsonderzoeken die het verricht naar 
gedragingen van overheidsfunctionarissen in de ruim-
ste zin des woords. Hoewel BING voornamelijk wordt 
beschouwd als een extern bureau ter uitvoering van inte-
griteitsonderzoeken naar gedragingen van overheids-
functionarissen, biedt BING eveneens ondersteuning aan 
gemeenten ter implementatie en uitvoering van de Wet 
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 
bestuur (hierna: Wet Bibob). BING geeft aan dat het kan 
adviseren in complexe Bibob-zaken, kennis kan aandra-
gen van onderzoeksmethoden in het kader van het door 
de gemeente te verrichten eigen Bibob-onderzoek, het 
leveren van financiële en forensische onderzoeks-expertise 
en extra vertrouwelijke ‘handjes’ aanbieden wanneer er 
teveel werk is voor de Bibob-ambtenaar. Ook geeft dit 
bureau aan dat het kan adviseren en ondersteunen bij de 
zelfstandige intrekking van beschikkingen op grond van 
de Wet Bibob.8 Dit betekent dat een vergunning wordt 
ingetrokken zonder een advies van het Landelijk Bureau 
Bibob.9 Op het eerste gezicht lijkt dit aanbod van diensten 
niet problematisch, maar het ‘binnenhalen’ van BING als 
externe deskundige ter advisering en ondersteuning van 
een Bibob-onderzoek kan leiden tot onduidelijkheden. Ten 
eerste bestaat onduidelijkheid hoe ver deze advisering en 
ondersteuning van BING kan gaan. Gaat deze ondersteu-
ning zó ver dat BING ook een zelfstandig Bibob-onderzoek 
voor het bestuursorgaan kan uitvoeren en hiermee zou zijn 
aan te merken als de private tegenhanger van het Landelijk 
Bureau Bibob? Ten tweede is het is niet geheel duidelijk 
in hoeverre de regels omtrent advisering die zijn neerge-
legd in afdeling 3.3 Awb van toepassing zijn op adviezen 
van BING. Is bijvoorbeeld de vergewisplicht van artikel 
3:9 Awb van toepassing, indien een bestuursorgaan een 
Bibob-besluit neemt dat is gegrond op een onderzoek of 
advies van BING? Ten derde is met de inwerkingtreding 
van de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob de mogelijk-
heid van het eigen Bibob-onderzoek van het bestuursor-
gaan verruimd en is de ondersteuning van het Regionale 
Informatie en Expertise Centrum (hierna: RIEC) aan het 
bestuursorgaan verbeterd. Hierdoor is de toegevoegde 
waarde van BING ten opzichte van het RIEC onduidelijker 

ken naar integriteitschendingen in de publieke sector’, in: 
S.C. Loeffen, S.A.J. Munneke, A.R. Neerhof & A.E. Schilder 
(red.), Integriteit in politiek en bestuur. De (on)mogelijkheden 
van het recht (Staatsrechtconferentie 2013), Oisterwijk: Wolf 
Legal Publishers 2014, p. 115-150.

8 http://www.bureauintegriteit.nl/map_brochures/bing-
flyer_bing_en_bibob.pdf

9 Zie A. Sibma, A. Tollenaar, L. de Jager, I. van Buggenum & 
H. Winter, De Wet Bibob en het eigen onderzoek van bestuurs-
organen. Een verkenning van scenario’s, Den Haag: WODC 
2014.

geworden. Deze drie kwesties rechtvaardigen naar mijn 
mening een nadere analyse van de ondersteuning en 
advisering van BING ten aanzien van de toepassing van 
de Wet Bibob door bestuursorganen.

In deze bijdrage staat de vraag centraal of BING gele-
gitimeerd is om te adviseren over de mate van gevaar, 
zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet Bibob 
en zo ja, welke zorgvuldigheidseisen op dit advies van 
toepassing zijn. Om deze vraag te beantwoorden wordt 
allereerst de algemene werkwijze van BING besproken 
(paragraaf 2). Ten tweede wordt het eigen Bibob-onderzoek 
van het bestuursorgaan aan een analyse onderworpen 
(paragraaf 3). Ten derde wordt een analyse verricht naar 
de toepasselijkheid van de zorgvuldigheidseisen, die 
voortvloeien uit artikel 3:9 Awb, op het onderzoek en het 
advies van BING (paragraaf 4). Er wordt geëindigd met 
een conclusie (paragraaf 5).

2. De werkwijze van BING10

Met uitzondering van BING bestaan geen externe instan-
ties die uitsluitend op integriteit gericht onderzoek aan-
bieden (al dan niet in combinatie met integriteitsadvies 
en -training). Kenmerkend voor BING zijn de exclusieve 
focus op integriteit, een brede bestuursrechtelijke benade-
ring en de gerichtheid op de publieke sector (van oudsher 
gemeenten vanwege de koppeling met de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten). De benadering die BING han-
teert voor integriteit is breed en omvat niet alleen de ‘harde’ 
bestuursrechtelijke normen uit de Awb, zoals artikel 2:4 
Awb, en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 
maar ook gedragscodes en indien relevant het (eigen) 
beleid van het bestuursorgaan waarvan de vermoedelijke 
schender deel uitmaakt of waaronder de vermoedelijke 
schender werkt.11 De methodologie waarvan BING zich 
bedient bij het integriteitsonderzoek bestaat doorgaans 
uit documentenanalyse en interviews. De exclusieve focus 
van BING op integriteit is ook waarneembaar in de rap-
portages. De koppeling met andere vragen (bijvoorbeeld 
rechtspositionele consequenties, cultuurkwesties, enzo-
voort) maakt geen deel uit van de analyse. Het onder-

10 Deze paragraaf is een korte bewerking van een deel van 
het preadvies van S. Zouridis & B. van der Vorm voor de 
Staatsrechtconferentie 2013, zie S. Zouridis & B. van der 
Vorm, ‘Laveren door een mijnenveld. Over – de verantwoor-
delijkheid voor – bestuurlijk integriteitsonderzoek’, in: S.C. 
Loeffen, S.A.J. Munneke, A.R. Neerhof & A.E. Schilder (red.), 
Integriteit in politiek en bestuur. De (on)mogelijkheden van het 
recht (Staatsrechtconferentie 2013), Oisterwijk: Wolf Legal 
Publishers 2014, p. 193-194.

11 Het strafrechtelijke toetsingskader is beperkter dan de 
bestuursrechtelijke tegenhanger. Er is slechts sprake van 
strafrechtelijke aansprakelijkheid voor zover de betreffende 
schending van de integriteit onder een wettelijke delictsom-
schrijving valt te brengen. Zie Sikkema 2005b, p. 28.
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zoek is primair gericht op het achterhalen van wat er is 
gebeurd en het kwalificeren van de feiten in het licht van 
het normenkader ten aanzien van integriteit. Het gaat, 
met andere woorden, primair om de vraag of sprake is 
van een integriteitsschending.

BING presenteert zich op de eigen website als een aan-
bieder van expertise met betrekking tot integriteitsbeleid. 
BING laat zich als het gaat om integriteitsbeleid kwali-
ficeren als een speciaalzaak. Het gehele portfolio van 
activiteiten draait om integriteit. BING biedt onderzoek 
aan, maar ook advies en trainingen. In dit opzicht heeft 
BING iets weg van de interne instanties integriteit, hetgeen 
wellicht te maken heeft met het feit dat BING oorspron-
kelijk is gestart als een onderdeel van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. Als het gaat om onderzoek 
heeft BING een gevarieerd aanbod, van integriteit- en 
fraudeonderzoek tot bedrijfsrecherche, financieel-econo-
misch onderzoek, onderzoek naar seksuele intimidatie 
en screening. Voor dit onderzoek beschikt BING over 
een ten minste zo gevarieerde reeks deskundigheden, 
al is deze vooral opgedaan in de publieke sector. In de 
woorden van BING:

‘BING combineert expertise op het terrein van ethiek, 
gedragswetenschappen, bestuurskunde, financiën, accoun-
tancy en onderzoek in geautomatiseerde bestanden, aan 
de specifieke kennis van de cultuur en het juridisch instru-
mentarium van (semi) overheidsorganen.’12

De normenkaders van waaruit BING vertrekt, zijn door-
gaans overwegend juridisch, al spreekt BING ook van 
‘professioneel gedrag’ hetgeen wijst op een breder nor-
menkader dan het zuiver juridische. In het onderzoek naar 
oud-burgemeester Verver hanteert BING een gemengd 
toetsingskader, namelijk gecodificeerde bestuursrechte-
lijke normen (zoals artikel 2:4 Awb: verbod van vooringe-
nomenheid), maar ook de gedragscode voor ambtenaren 
en bestuurders. BING karakteriseert de eigen werkwijze 
als objectief, transparant en zorgvuldig. BING beschikt 
daartoe over richtlijnen voor persoonsgericht onderzoek, 
ingegeven door de vaak grote belangen die hierbij op het 
spel zijn.

Over de werkwijze van BING ten aanzien van de advisering 
en ondersteuning van de Wet Bibob is minder bekend dan 
de hiervoor besproken integriteitsonderzoeken. BING 
verzorgt workshops aan het management en de uitvoe-
renden op verschillende niveaus en over verschillende 
Bibob-onderwerpen, zoals een Bibob-indicatorentraining 
en biedt het presentaties en discussiebijeenkomsten aan 
over de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad. 
Naast het verzorgen van workshops en presentaties richt 

12 http://www.bureauintegriteit.nl/site/pages/onderzoek.php 

BING zich met name op de advisering en ondersteuning 
van het bestuursorgaan dat de Wet Bibob toepast. Zo 
blijkt dat BING adviseert met betrekking tot de interne 
Bibob-integriteit, complexe zaken, het gebruik van open 
bronnen, de zelfstandige intrekking van beschikkingen, 
het sluiten van convenanten met politie en het openbaar 
ministerie, de communicatie met burgers over de Wet 
Bibob en geeft BING advies bij rechtszaken. Hieruit blijkt 
dat de adviesfunctie van BING vooral is gericht op het 
eigen Bibob-onderzoek van de gemeente. Dit zijn echter 
vormen van advisering die bij uitstek worden verleend 
door de RIEC’s en het Landelijk Bureau Bibob. Zo is 
het op grond van artikel 10 Wet Bibob de wettelijke taak 
van het Landelijk Bureau Bibob om bestuursorganen te 
informeren over de Wet Bibob en biedt het RIEC eveneens 
ondersteuning en voorlichting over de Wet Bibob.

3. Het eigen Bibob-onderzoek van de gemeente

3.1. De gegevens uit openbare bronnen

Indien de bestuursorganen toepassing geven aan de Wet 
Bibob, vragen zij veel advies aan het Landelijk Bureau 
Bibob. Het bestuursorgaan is evenwel niet verplicht om 
een advies aan te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob. 
De mogelijkheid bestaat dat het bestuursorgaan een 
zelfstandige toepassing geeft aan de Wet Bibob.13 Over 
welke informatie kan het bestuursorgaan zonder meer 
beschikken ten behoeve van de uitvoering van het eigen 
‘Bibob-onderzoek’? De regering wijst op informatie uit 
openbare bronnen, zoals informatie uit de krant en het 
internet. Ook kunnen bestuursorganen persoonsgegevens 
ontvangen in overeenstemming met de Wet bescherming 
persoonsgegevens en kunnen zij onder bepaalde omstan-
digheden strafrechtelijke informatie verkrijgen.14 Indien 
een bestuursorgaan op grond van het eigen onderzoek 
meent een beschikking te kunnen weigeren of intrekken, 
kan worden afgezien van de aanvraag van een Bibob-
advies. Het bestuursorgaan is bij zijn beslissing wel gehou-
den aan de weging van alle relevante feiten en belangen 

13 Zie voor dit type onderzoek: A. Sibma, A. Tollenaar, L. de 
Jager, I. van Buggenum & H. Winter, De Wet Bibob en het eigen 
onderzoek van bestuursorganen. Een verkenning van scenario’s, 
Den Haag: WODC 2014.

14 Hierbij kan worden gedacht aan de verlening van bepaalde 
vergunningen, waarbij is vereist dat een verklaring omtrent 
het gedrag wordt overgelegd of dat betrokkene betrouwbaar 
is. Met het oog op de beoordeling van de betrouwbaarheid 
kunnen bestuursorganen strafrechtelijke informatie ver-
krijgen. Het voorbeeld wordt gegeven dat in de Drank- en 
Horecawet wordt geregeld dat de vergunningverlener de 
betrouwbaarheid van bepaalde leidinggevenden mag beoor-
delen. Daarvoor kan hij nader omschreven strafrechtelijke 
gegevens krijgen. Zie Kamerstukken I 2001/02, 26 883, nr. 
73b, p. 3.
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(artikelen 3:2 en 3:4 Awb).15 Het bestuursorgaan kan zich 
hierbij laten ondersteunen door het RIEC, BING of andere 
externe adviseurs.

3.2. De verstrekking van politiegegevens aan het 
bestuursorgaan

Met de inwerkingtreding van de Evaluatie- en uitbreidings-
wet Bibob is de mogelijkheid om het eigen onderzoek te 
verrichten door de bestuursorganen verruimd. Met deze 
verruiming is het de verwachting dat de adviesaanvraag bij 
het Landelijk Bureau Bibob zal verminderen. Wegens deze 
inwerkingtreding zijn het Besluit politiegegevens en het 
Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens gewijzigd. 
Politiegegevens zijn zoals blijkt uit artikel 1, onderdeel a, 
Wet politiegegevens, elk persoonsgegeven dat in het kader 
van de politietaak wordt verwerkt. Hierbij kan worden 
gedacht aan relevante processen-verbaal ten aanzien van 
de vergunning-aanvrager. Politiegegevens die worden 
verwerkt op grond van de artikelen 8, 9, 10, eerste lid, 
sub a en c en 13 Wet politiegegevens, kunnen ook worden 
verstrekt aan derden, zoals bedoeld in artikel 18, eerste lid, 
Wet politiegegevens. Deze verstrekking is mogelijk voor 
zover zij deze behoeven voor een goede uitvoering van 
hun taak. In het bijzonder dient hier te worden gewezen 
op het bepaalde in artikel 4:3, eerste lid, sub g, Besluit 
politiegegevens. Hieruit blijkt dat aan het Landelijk Bureau 
Bibob ten behoeve van de uitoefening van de opgedragen 
taak van dit bureau, politiegegevens als bedoeld in artikel 
4:3, eerste lid, Besluit politiegegevens, kunnen worden 
verstrekt. Voorts kunnen deze politiegegevens worden 
verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders, 
de burgemeester, gedeputeerde staten of de commissaris 
van de Koningin, ten behoeve van het nemen van een 
beslissing omtrent de verlening, weigering of intrekking 
van een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet 
en de burgemeester, ten behoeve van het nemen van een 
beslissing omtrent een vergunning op grond van de Wet 
op de kansspelen.16 Met de inwerkingtreding van het 
Verzamelbesluit evaluatie- en uitbreiding Wet Bibob op 
1 juli 2013 is aan artikel 4:3 Besluit politiegegevens een 
nieuw lid toegevoegd, namelijk artikel 4:3, eerste lid, 
onderdeel l. Uit deze bepaling blijkt dat politiegegevens 
kunnen worden verstekt aan

‘bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak, 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet bevor-
dering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur, voor 
zover dat noodzakelijk is in de gevallen waarin zij bevoegd 
zijn tot toepassing van die wet, uitsluitend voor zover het 
betreft gegevens omtrent de betrokkene, bedoeld in artikel 
1, eerste lid, onder e, van die wet. Indien de betrokkene een 

15 Kamerstukken I 2001/02, 26 883, nr. 73b, p. 24.
16 Artikel 4:3, vijfde lid, Besluit politiegegevens.

rechtspersoon is betreffen de gegevens zowel de rechtspersoon 
als de bestuurders, alsmede de gegevens met betrekking 
tot strafbare feiten waaraan artikel 51, tweede lid, onder 
2°, van het Wetboek van Strafrecht ten grondslag heeft 
gelegen. Indien een bestuurder een rechtspersoon is betref-
fen de gegevens eveneens deze rechtspersoon, alsmede de 
bestuurders daarvan. Indien de betrokkene een maatschap 
of vennootschap onder firma is betreffen de gegevens de 
maten, dan wel de vennoten, uitgezonderd de gegevens 
betreffende de vennoot en commandite, alsmede de gege-
vens met betrekking tot strafbare feiten waaraan artikel 
51, tweede lid, onder 2°, van het Wetboek van Strafrecht 
ten grondslag heeft gelegen. Indien de vennoten of maten 
rechtspersoonlijkheid bezitten betreffen de gegevens deze 
rechtspersonen, alsmede de bestuurders daarvan.’

Met deze bepaling is de mogelijkheid van het verrichten 
van het eigen onderzoek door de bestuursorganen op 
grond van de Wet Bibob verbeterd. Ten behoeve van het 
eigen onderzoek kunnen dus politiegegevens worden 
verstrekt. Deze gegevens dienen echter wel noodzakelijk 
te zijn om de Wet Bibob op een goede wijze te kunnen 
toepassen. In tegenstelling tot het Landelijk Bureau Bibob 
is de gegevensverstrekking van de politie aan bestuurs-
organen beperkt tot de verstrekking van gegevens van de 
(beoogde) wederpartij van de overheid. De rechtstreekse 
verstrekking van deze gegevens geldt dus niet voor de 
personen in de zakelijke omgeving van de betrokkene als 
bedoeld in artikel 3, vierde lid, onder c, Wet Bibob. Met een 
zakelijke omgeving wordt bedoeld de personen met wie 
de vergunning-aanvrager in een zakelijk samenwerkings-
verband staat of heeft gestaan. Dit zijn de zogenoemde 
derden in het Bibob-onderzoek, zoals een financier of een 
familielid die bij de exploitatie van de vergunningplichtige 
onderneming is betrokken.17 Deze beperking vloeit voort 
uit het doel en de opzet van de huidige Wet Bibob. In de 
huidige Wet Bibob is het – ingrijpende en vaak complexe 
– onderzoek naar de betrokkenheid bij gepleegde strafbare 
feiten van personen in de zakelijke omgeving van betrok-
kene, zoals gedefinieerd in artikel 3, vierde lid, onder c, 
van de Wet Bibob, uitsluitend aan het Landelijk Bureau 
Bibob opgedragen.18

17 R.D. Scholte, ‘Het zakelijk samenwerkingsverband. Tien 
jaar ontwikkelingen op het terrein van de Wet Bibob’, NJB 
2013, p. 2597-2603; Zie ook M.C. Brans, ‘De Wet Bibob: de 
rol van derden’, Gst. 2007, p. 622-625.

18 Besluit van 7 juni 2013, houdende enkele aanpassingen van 
het Besluit Bibob, het Besluit justitiële en strafvorderlijke 
gegevens, het Besluit politiegegevens, het Besluit controle 
op rechtspersonen, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit 
strategische goederen en het Subsidiebesluit Ministerie van 
Buitenlandse Zaken in verband met de Evaluatie- en uitbrei-
dingswet Bibob (Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding 
Wet Bibob), Stb. 2013, 205. 
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3.3. De verstrekking van justitiële gegevens aan het 
bestuursorgaan

In Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens wordt dui-
delijk gemaakt, wat als justitiële gegevens worden aange-
merkt. Uit artikel 1, onderdeel a, Wet justitiële en strafvor-
derlijke gegevens, blijkt dat justitiële gegevens als volgt 
worden omschreven: bij algemene maatregel van bestuur 
te omschrijven persoonsgegevens of gegevens over een 
rechtspersoon inzake de toepassing van het strafrecht of 
de strafvordering. Strafvorderlijke gegevens zijn blijkens 
artikel, 1 onderdeel b, Wet justitiële en strafvorderlijke 
gegevens: persoonsgegevens of gegevens over een rechts-
persoon die zijn verkregen in het kader van een strafvor-
derlijk onderzoek en die het openbaar ministerie in een 
strafdossier of langs geautomatiseerde weg verwerkt. Voor 
de verstrekking van justitiële en strafvorderlijke gegevens 
is een belangrijke rol weggelegd voor het Besluit justitiële 
en strafvorderlijke gegevens. Belangrijk in dit verband is 
hoofdstuk 3 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens. 
Dit hoofdstuk handelt namelijk over de verstrekking van 
justitiële gegevens. Naar aanleiding van de evaluatie van 
de Wet Bibob is besloten om de reikwijdte van artikel 13 
Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens te verruimen, 
zodat justitiële gegevens kunnen worden verstrekt aan 
bestuursorganen, die toepassing geven aan de Wet Bibob.19

Eveneens dient te worden gewezen op artikel 15 Besluit 
justitiële en strafvorderlijke gegevens. Blijkens artikel 15, 
eerste lid, onder a, Besluit justitiële en strafvorderlijke 
gegevens, worden justitiële gegevens desgevraagd verstrekt 
aan het Landelijk Bureau Bibob ten behoeve van de uitvoe-
ring van zijn wettelijk omschreven taak. Hiermee wordt 
bedoeld de taak als omschreven in artikel 9 Wet Bibob. 
Met de inwerkingtreding van het Verzamelbesluit evaluatie 
en uitbreiding Wet Bibob kunnen justitiële gegevens des-
gevraagd evenwel worden verstrekt aan bestuursorganen 
en rechtspersonen met een overheidstaak als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet Bibob, voor zover 
dat noodzakelijk is in de gevallen waarin zij bevoegd zijn 
tot toepassing van die wet.20 Uit het tweede lid van deze 
bepaling blijkt het volgende:

‘Indien de betrokkene een rechtspersoon is, betreffen de gege-
vens zowel de rechtspersoon als de bestuurders, alsmede de 
gegevens met betrekking tot strafbare feiten waaraan artikel 
51, tweede lid, onder 2°, van het Wetboek van Strafrecht ten 
grondslag heeft gelegen. Indien een bestuurder een rechts-
persoon is betreffen de gegevens eveneens deze rechtspersoon, 

19 Kamerstukken II 2008/09, 31 109, nr. 4, p. 3.
20 Artikel 15, eerste lid, onder b, Besluit justitiële en strafvor-

derlijke gegevens. Zie ook de Aanwijzing verstrekking van 
strafvorderlijke gegevens voor buiten de strafrechtspleging 
gelegen doeleinden (Aanwijzing Wet justitiële en strafvor-
derlijke gegevens), Stcrt. 2013, nr. 24126.

alsmede de bestuurders daarvan. Indien de betrokkene een 
maatschap of vennootschap onder firma is betreffen de 
gegevens de maten, dan wel de vennoten, uitgezonderd de 
gegevens betreffende de vennoot en commandite, alsmede de 
gegevens met betrekking tot strafbare feiten waaraan artikel 
51, tweede lid, onder 2°, van het Wetboek van Strafrecht 
ten grondslag heeft gelegen. Indien de vennoten of maten 
rechtspersoonlijkheid bezitten betreffen de gegevens deze 
rechtspersonen, alsmede de bestuurders daarvan.’

Ook met deze bepaling is de mogelijkheid tot het verrich-
ten van het eigen onderzoek door de bestuursorganen op 
grond van de Wet Bibob verbeterd. In tegenstelling tot het 
Landelijk Bureau Bibob is de gegevensverstrekking van 
justitie aan bestuursorganen beperkt tot de verstrekking 
van gegevens van de (beoogde) wederpartij van de over-
heid. De rechtstreekse verstrekking van deze gegevens 
geldt dus niet voor de personen in de zakelijke omgeving 
van de betrokkene als bedoeld in artikel 3, vierde lid, 
onder c, Wet Bibob. In de Wet Bibob is het onderzoek 
naar de betrokkenheid bij gepleegde strafbare feiten van 
personen in de zakelijke omgeving van betrokkene, zoals 
gedefinieerd in artikel 3, vierde lid, onder c, van de Wet 
Bibob, uitsluitend aan het Landelijk Bureau Bibob opge-
dragen. Het openbaar ministerie heeft eenzelfde wijziging 
als in dit Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens 
doorgevoerd in de Aanwijzing inzake verstrekking van 
strafvorderlijke gegevens.21

3.4. Mandatering van het ‘eigen onderzoek’ aan BING?

Naar aanleiding van het voorgaande kan de vraag worden 
opgeworpen of aan BING de bevoegdheid kan worden 
gemandateerd om het in het verband van de Wet Bibob 
gesloten bronnen te onderzoeken. Binnen de publieke 
sector is het gebruikelijk dat bevoegdheden van het 
bestuursorgaan worden gemandateerd aan onderge-
schikte ambtenaren. Een dergelijk mandaat is ingebed 
in de normale ambtenaar-rechtelijke organisatie, die 
meebrengt dat de ambtenaar de algemene en concrete 
aanwijzingen van het bestuursorgaan moet opvolgen. In 
het bestuursrecht is het echter veel minder gebruikelijk 
om mandaat te verlenen aan niet-ondergeschikten, zoals 
BING. Mandaatverlening aan niet-ondergeschikten past 
niet in de ambtenaar-rechtelijke relatie en is daarom een 

21 Besluit van 7 juni 2013, houdende enkele aanpassingen van 
het Besluit Bibob, het Besluit justitiële en strafvorderlijke 
gegevens, het Besluit politiegegevens, het Besluit controle 
op rechtspersonen, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit 
strategische goederen en het Subsidiebesluit Ministerie van 
Buitenlandse Zaken in verband met de Evaluatie- en uitbrei-
dingswet Bibob (Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding 
Wet Bibob), Stb. 2013, 205, p. 9-10.
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niet-gebruikelijke figuur.22 Ook de wetgever was zich hier-
van bewust, maar nu de praktijk behoefte had aan deze 
figuur, besloot de wetgever deze vorm van mandatering 
toe te staan.23 Zijlstra geeft aan dat er geen stevige wet-
telijke belemmeringen aanwezig zijn tegen een onjuist 
gebruik van mandaat aan niet-ondergeschikten. Wegens 
de afwezigheid van dergelijke belemmeringen wordt in 
de praktijk veel gebruik gemaakt van deze vorm van man-
daat, wat leidt tot staatsrechtelijke problemen en praktisch 
uiterst moeizame constructies.24

Zijlstra onderscheidt drie typen van mandaatverlening 
aan niet-ondergeschikten, namelijk mandaat aan een niet-
ondergeschikte binnen dezelfde bestuurslaag, mandaat 
aan een niet-ondergeschikte in een andere bestuurslaag 
en mandaat aan een niet-ondergeschikte buiten de over-
heidssfeer.25 BING kan worden aangemerkt als een niet-
ondergeschikte buiten de sfeer van de overheid. Deze 
vorm van mandatering kan zeer problematisch zijn, omdat 
afbreuk wordt gedaan aan de herkenbaarheid en de door-
zichtigheid van de overheidsorganisatie en mandaat aan 
commerciële instellingen op gespannen voet kan staan 
met de behartiging van het openbaar belang (artikel 2:4, 
tweede lid, Awb).26 Zoals reeds is aangegeven, kan het 
bestuursorgaan in het verband van het eigen onderzoek 
in beperkte mate gesloten bronnen raadplegen. Ook het 
RIEC kan beschikken over gesloten broninformatie van 
de diverse partners die zijn aangesloten bij het samenwer-
kingsverband. Kan BING middels mandaatverlening van 
het bestuursorgaan eveneens gesloten bronnen raadplegen 
en hiermee het strikte geheimhoudingsregime van artikel 
28 Wet Bibob omzeilen? Naar mijn mening is het verlenen 
van mandaat voor het uitoefenen van deze bevoegdheid 
niet mogelijk. Uit artikel 10:1 Awb blijkt namelijk dat 
mandaat de bevoegdheid inhoudt om in naam van een 
bestuursorgaan besluiten te nemen. Het laten verrichten 
van onderzoek ter voorbereiding van een besluit bestaat 
uit voorbereidingshandelingen. BING verricht met andere 
woorden voorbereidingshandelingen voor het nemen van 
een besluit en neemt zélf geen besluit. De advisering van 
BING is gericht op een zorgvuldige besluitvorming. Tegen 
voorbereidingshandelingen kan overigens wel beroep 
worden ingesteld als het gaat om beslissingen die iemand 
rechtstreeks in zijn belang treffen (artikel 6:3 Awb), maar 
dat lijkt hier moeilijk voorstelbaar. In het algemeen gaat het 
hier om feitelijke handelingen. Op feitelijke handelingen 
kunnen (ook) de regels van mandaat van toepassing zijn 
(artikel 10:12 Awb), maar ook deze bepaling biedt in casu 
geen soelaas. Ingevolge dit artikel zijn de bepalingen in 

22 S.E. Zijlstra, Bestuurlijk organisatierecht, Deventer: Kluwer 
2009, p. 22.

23 PG Awb III, p. 433-435.
24 Zijlstra 2009, p. 24.
25 Zijlstra 2009, p. 23-24.
26 Zijlstra 2009, p. 25.

de bedoelde afdeling van de Awb van overeenkomstige 
toepassing, indien het bestuursorgaan binnen zijn eigen 
organisatie volmacht verleent om een privaatrechtelijke 
rechtshandeling te verrichten. Dit is in casu niet aan de 
orde. Mandaatverlening aan BING om het strikte geheim-
houdingsregime van de Wet Bibob te omzeilen is dus 
niet mogelijk. In het verband van de Wet Bibob kunnen 
aan BING geen persoonsgegevens uit gesloten bronnen 
worden verstrekt. Ook kan het geen adviezen van het 
Landelijk Bureau Bibob inzien. Dit betekent echter geens-
zins dat BING geen advies kan geven aan het bestuurs-
orgaan over de (concrete) toepassing van de Wet Bibob.

4. De advisering en zorgvuldig onderzoek

4.1. Inleiding

In afdeling 3.3 van de Awb zijn regels neergelegd omtrent 
de advisering aan bestuursorganen. Zo blijkt uit deze afde-
ling onder andere wat dient te worden begrepen onder de 
term ‘adviseur’ en welke onderzoekverplichtingen rusten 
op het bestuursorgaan dat een besluit neemt op grond 
van een uitgebracht advies. Het is reeds bekend dat de 
regels van afdeling 3.3 Awb van toepassing zijn op een 
besluit dat wordt genomen op grond van een advies van 
het Landelijk Bureau Bibob, maar zijn deze regels ook van 
toepassing op een besluit dat het bestuursorgaan neemt op 
grond van een advies van BING? Zijn met andere woorden 
de regels van afdeling 3.3 van toepassing op een besluit 
dat wordt genomen op grondslag van een BING-advies? 
In subparagraaf 4.2 wordt de strekking en inhoud van 
de vergewisplicht besproken, waarna vervolgens in sub-
paragraaf 4.3 de verhouding tussen artikel 3:5, eerste lid, 
Awb, en het Landelijk Bureau Bibob uiteen wordt gezet. Op 
grond van deze bevindingen wordt onderzocht in hoeverre 
BING is aan te merken als een adviseur, zoals bedoeld 
in artikel 3:5, eerste lid, Awb. Voort wordt duidelijkheid 
verschaft over de vraag in hoeverre de vergewisplicht van 
artikel 3:9 Awb van toepassing is op het bestuursorgaan dat 
een Bibob-besluit neemt op grond van een BING-advies 
(subparagraaf 4.4).

4.2. De vergewisplicht van artikel 3:9 Awb

Het doel van advisering is het leveren van de hoogst 
mogelijke kwaliteit van besluiten van bestuursorganen. 
Besluiten dienen te berusten op juiste feiten, aan te sluiten 
wat in de maatschappij leeft en de belangen van individuele 
burgers te respecteren. In de fase van de voorbereiding van 
besluiten is een belangrijke rol weggelegd voor de advi-
sering om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen. 
Dit volgt uit artikel 3:2 Awb. Deze bepaling omvat de 
wettelijke grondslag voor advisering in het kader van de 
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bestuurlijke besluitvorming.27 Uit deze bepaling blijkt dat 
bij de voorbereiding van een besluit het bestuursorgaan 
de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te 
wegen belangen, vergaart. De regels omtrent de advisering 
zijn wettelijk neergelegd in afdeling 3.3 van de Awb. Naast 
wetgeving is eveneens het formele zorgvuldigheidsbe-
ginsel van belang. Het formele zorgvuldigheidsbeginsel 
heeft betrekking op de voorbereiding en de tenuitvoerleg-
ging van besluiten van bestuursorganen. Dit beginsel is 
vooral tot ontwikkeling gekomen als uiting van de idee 
dat burgers moeten worden beschermd tegen willekeurig 
overheidsoptreden en dit beginsel heeft dus een duidelijke 
waarborgfunctie.28 Het formele zorgvuldigheidsbeginsel 
kan worden onderverdeeld in vier deelbeginselen, namelijk 
het beginsel van de zorgvuldige (correcte) bejegening, het 
beginsel van het zorgvuldig onderzoek, het beginsel van 
het zorgvuldig horen en het beginsel van de zorgvuldige 
bekendmaking.29 In de onderhavige bijdrage wordt de aan-
dacht gevestigd op het formele zorgvuldigheidbeginsel in 
relatie tot het verrichten van zorgvuldig onderzoek.30 Het 
beginsel van zorgvuldig onderzoek is in de jurisprudentie 
als volgt geformuleerd:

‘het in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van 
behoorlijk bestuur, dat vereist dat een besluit moet worden 
genomen na zorgvuldig onderzoek van de feiten, waarvan 
kennis noodzakelijk is om de rechtmatigheid van een besluit 
te kunnen beoordelen.’31

Het beginsel van zorgvuldig onderzoek naar de feiten 
en belangen is neergelegd in het reeds genoemde artikel 
3:2 Awb. De vergewisplicht is neergelegd in artikel 3:9 
Awb. Deze bepaling is een verbijzondering van de alge-
mene onderzoeksverplichting van artikel 3:2 Awb. Uit 
artikel 3:9 Awb blijkt, dat indien een besluit berust op 
een onderzoek naar feiten en gedragingen dat door een 
adviseur is verricht, het bestuursorgaan zich ervan dient te 
vergewissen dat dit onderzoek op zorgvuldige wijze heeft 

27 J.C.A. de Poorter & Y.M. van Soest-Ahlers, Advisering in 
het bestuursrecht. Over advisering aan bestuursorganen in het 
kader van de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid, 
Alphen aan den Rijn: Kluwer 2008, p. 1; L.M. Koenraad, 
‘Deskundig besturen. Beschouwingen over de plaats van 
deskundigenadvisering in het bestuursrecht’, JB plus 2006, 
p. 18.

28 A.M.M.M. Bots, ‘Het zorgvuldigheidsbeginsel en advisering’, 
in: R.J.N. Schlössels, A.J. Bok, H.J.A.M. van Geest & S. Hil-
legers (red.), In beginsel. Over aard, inhoud en samenhang van 
rechtsbeginselen in het bestuursrecht, Deventer: Kluwer 2004, 
p. 141.

29 G.H. Addink, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 
Deventer: Kluwer 1999, p. 191.

30 Addink spreekt in dit verband van het beginsel van zorgvuldig 
onderzoek als deelbeginsel van het zorgvuldigheidsbeginsel. 
Addink 1999, p. 192.

31 AGRvS 24 augustus 1988, AB 1988/513.

plaatsgevonden. Van een bestuursorgaan wordt dus ver-
langd dat het nagaat hoe het advies tot stand is gekomen, 
voordat dit aan het besluit ten grondslag wordt gelegd.32 
Het bestuursorgaan mag bijvoorbeeld niet afgaan op een 
onvolledig advies. Indien het bestuursorgaan van mening 
is dat sprake is van een onvolledig advies, kan een contra-
expertise worden gevraagd.33 De vergewisplicht van artikel 
3:9 Awb bestaat uit drie aspecten: (a) de hoedanigheid van 
de adviseur, (b) de totstandkoming van het advies en (c) 
de inhoud van het advies.34

Ten aanzien van de hoedanigheid van de adviseur dient 
het bestuursorgaan zich ervan te vergewissen welke des-
kundigheid noodzakelijk aanwezig dient te zijn bij degene 
tot wie het zich wendt om een deskundig advies te ver-
krijgen. Voorts dient het bestuursorgaan zich ervan te 
vergewissen dat de in te schakelen adviseur over de voor 
het onderzoek vereiste kwalificaties beschikt. Ten slotte 
dient het bestuursorgaan vast te stellen of de adviseur tot 
een onafhankelijk en onpartijdig oordeel heeft kunnen 
komen.35 Een adviseur is onafhankelijk, indien deze per-
soon niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van 
het bestuursorgaan waaraan wordt geadviseerd. Dit volgt 
uit artikel 3:5, eerste lid, Awb. De adviseur is onpartijdig, 
indien hij in staat is zonder vooringenomenheid tot zijn 
advies te komen. Er is sprake van strijd van het verbod van 
vooringenomenheid indien de persoonlijke opvattingen 
van de adviseur een stempel drukken op de totstandko-
ming van het advies, of dat de indruk ontstaat dat dit het 
geval is.36

De vergewisplicht van artikel 3:9 Awb ziet ook op de tot-
standkoming van het advies. Het bestuursorgaan dient 
in dit verband te controleren of de adviseur binnen de 
grenzen van zijn deskundigheid en zijn taak is gebleven. 
Uit jurisprudentie van de Afdeling volgt de eis dat de 
deskundige voor het bestuursorgaan niet anoniem mag 
zijn.37 Ten slotte dient de wijze waarop het onderzoek door 
de adviseur is verricht, zorgvuldig te zijn.38 Uit artikel 3:2 
Awb vloeit voort dat het onderzoek volledig dient te zijn: 
de verstrekte gegevens moeten zorgvuldig zijn bestudeerd 
en er moet voldoende diepgaand feitelijk onderzoek zijn 
verricht door de adviseur.39 Het onderzoek moet eveneens 

32 De Poorter & Van Soest-Ahlers 2008, p. 64.
33 P.J. van Buuren 2013 (Tekst & Commentaar Awb), art. 3:9 

Awb, aant. 1.
34 De Poorter & Van Soest-Ahlers 2008, p. 65.
35 De Poorter & Van Soest-Ahlers 2008, p. 65-68.
36 De Poorter & Van Soest-Ahlers 2008, p. 36-37.
37 Vgl. ABRvS 20 juli 2011, AB 2012/7, m.nt. A. Tollenaar. Uit 

deze uitspraak blijkt dat artikel 3:8 Awb niet verplicht tot 
het vermelden van de namen van de bij het voorbereiden 
en opstellen van het advies betrokken medewerkers van die 
persoon of dat college.

38 De Poorter & Van Soest-Ahlers 2008, p. 68-71.
39 De Poorter & Van Soest-Ahlers 2008, p. 53.
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zijn gegrond op actuele gegevens en van de adviseur kan 
worden gevergd dat hij zich bij de voorbereiding van 
het advies bedient van alle middelen en methoden van 
onderzoek die hem in staat stellen de adviserende taak 
naar behoren uit te oefenen. De adviseur dient bij de 
voorbereiding tevens bepaalde procedureregels in acht 
te nemen.40

Uit de vergewisplicht van artikel 3:9 jo. 3:2 Awb volgt ten 
slotte dat uit het advies aan het bestuursorgaan duidelijk 
dient te blijken op welke wijze de adviseur tot zijn advies 
is gekomen. Het bestuursorgaan mag namelijk uitsluitend 
afgaan op een deugdelijke advisering. Hiertoe dient het 
bestuursorgaan zich ervan te vergewissen dat het onder-
liggende bronmateriaal evenals de beschrijving van het 
onderzoek beschikbaar en kenbaar zijn. Uit artikel 3:2 
Awb volgt dat het bestuursorgaan niet blindelings op het 
advies mag afgaan. Het bestuursorgaan dient dus na te 
gaan of het verrichte onderzoek en de resultaten daarvan 
de in het advies vermelde conclusies kunnen dragen. 
Het bestuursorgaan dient ook te onderzoeken of aan die 
conclusies niet zulke gebreken kleven dat de te nemen 
beslissing redelijkerwijs niet op het advies mag worden 
gegrond. Uit artikel 3:9 Awb volgt echter niet de verplich-
ting dat het bestuursorgaan dient te onderzoeken of een 
uitgebracht advies inhoudelijk concludent is. Deze plicht 
vloeit namelijk voort uit artikel 3:49 Awb. Ten slotte dient 
het bestuursorgaan te controleren of in het advies hetzij 
alle vragen worden beantwoord die het ter advisering 
heeft voorgelegd, hetzij de adviseur gemotiveerd aangeeft 
waarom aan een of meer vragen voorbij is gegaan.41

4.3. De advisering van het Landelijk Bureau Bibob en 
zorgvuldig onderzoek

Er kunnen drie verschillende typen advisering worden 
onderscheiden, namelijk het deskundigenadvies, het 
representatieadvies en het semi-rechterlijke advies.42 
Volgens Addink is sprake van een deskundigenadvies, 
indien aan het bestuursorgaan op een onpartijdige en 
objectieve wijze de feitelijke informatie wordt verschaft 
die nodig is voor de toepassing van een wettelijke norm.43 
Volgens De Poorter en Van Soest-Ahlers gaat het bij een 
deskundigenadvies om het verschaffen van feitelijke 
informatie die nodig is voor de toepassing van een wet-
telijke norm aan het bestuursorgaan.44 De adviezen van 
het Landelijk Bureau Bibob kunnen worden aangemerkt 
als een deskundigenadvies. Het Landelijk Bureau Bibob 
is krachtens artikel 3:5, eerste lid, Awb, aan te merken als 
een adviseur, omdat dit bureau een persoon of een college 

40 De Poorter & Van Soest-Ahlers 2008, p. 55.
41 De Poorter & Van Soest-Ahlers 2008, p. 72-74.
42 De Poorter & Van Soest-Ahlers 2008, p. 11.
43 Addink 1999, p. 214.
44 De Poorter & Van Soest-Ahlers 2008, p. 11.

is, die bij of krachtens wettelijk voorschrift is belast met 
het adviseren inzake door een bestuursorgaan te nemen 
besluiten en niet werkzaam is onder de verantwoordelijk-
heid van dat bestuursorgaan.45 Het gevolg hiervan is dat 
de regels die zijn neergelegd in afdeling 3.3 van toepas-
sing zijn op een advies van het Landelijk Bureau Bibob, 
tenzij in de Wet Bibob hierop een uitzondering wordt 
gemaakt. De wettelijke grondslag van de adviesfunctie 
van het Landelijk Bureau Bibob is neergelegd in artikel 9 
Wet Bibob. Overkleeft-Verburg is van mening dat het aan-
merken van het Landelijk Bureau Bibob als adviseur in de 
zin van artikel 3:5, eerste lid, Awb, problematisch is. Het 
Landelijk Bureau Bibob doet namelijk niets anders dan 
andere dienstonderdelen op rijks- of decentraal niveau, 
namelijk het voorbereiden van (een deel van) de door het 
bevoegde bestuursorgaan te nemen besluiten. Voorts 
vergt het verzamelen en analyseren van persoonsgegevens 
ten behoeve van het advies geen specifieke en inherent 
genormeerde expertise, die is gekoppeld aan specifieke 
opleidingen.46 Een deskundige beschikt namelijk vaak 
door theoretisch inzicht en praktijkervaring over specifieke 
kennis en kunde.47 Ten aanzien van het opstellen van een 
‘Bibob-advies’ is geen theoretisch inzicht vereist, maar een 
volstaat een risico-inschatting van de mate van gevaar op 
grond van antecedenten.

Indien het bestuursorgaan besluit om een advies aan te 
vragen bij het Landelijk Bureau Bibob, speelt het formele 
zorgvuldigheidsbeginsel een belangrijke rol. Het zorg-
vuldigheidsbeginsel geldt zowel voor het bestuursorgaan 
als het Landelijk Bureau Bibob. Het inwinnen van een 
advies draagt bij aan de kennisvergaring, waartoe het 
bestuursorgaan ex artikel 3:2 Awb is gehouden. Volgens 
vaste rechtspraak van de Afdeling

‘mag een bestuursorgaan, gelet op de expertise van het 
Bureau, in beginsel van het advies van het Bureau uitgaan. 
Dit neemt niet weg dat een bestuursorgaan zich ervan 
moet vergewissen dat het advies en het daartoe ingestelde 
onderzoek naar de feiten op zorgvuldige wijze tot stand 
gekomen zijn en dat de feiten de conclusies kunnen dragen. 
Dat is bijvoorbeeld niet het geval indien de feiten voor 
de conclusies te weinig of te weinig directe aanwijzingen 
bieden of omdat ze in verschillende richtingen wijzen, 
onderling tegenstrijdig zijn of niet stroken met hetgeen 
overigens bekend is.’48

Overkleeft-Verburg geeft aan dat de onderzoeksplicht van 
het bestuursorgaan op grond van dit toetsingskader in 

45 ABRvS 8 juli 2009, JB 2009/183, m.nt. G. Overkleeft-Verburg. 
Zie ook Kamerstukken II 1999/00, 26 883, nr. 3, p. 23.

46 Zie de negende opmerking van Overkleeft-Verburg bij ABRvS 
8 juli 2009, JB 2009/183.

47 Koenraad 2006, p. 19.
48 ABRvS 20 juli 2011, AB 2012/7, m.nt. A. Tollenaar, r.o. 2.19.2.
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twee onderdelen uiteen valt. Ten eerste zal het bestuurs-
orgaan in de voorbereidingsfase van het besluit moeten 
nagaan of de aangedragen feiten van het Landelijk Bureau 
Bibob als zodanig voldoende concludent zijn voor het 
advies. Ten tweede moet worden onderzocht of het advies 
overeenkomt met de bij het bestuursorgaan – of in een 
samenwerkingsverband – beschikbare informatie. Dit leidt 
ertoe dat de vergewisplicht voor gemeenten verschillend 
kan uitpakken, afhankelijk van de eigen informatiepositie. 
Na deze initiële verificatie kan een ontwerpbesluit worden 
gemaakt, waarbij de betrokkene de gelegenheid krijgt 
tot het geven van een zienswijze, indien de beschikking 
wordt verleend met voorschriften of wordt geweigerd of 
ingetrokken (artikel 33, eerste lid, Wet Bibob). Door middel 
van deze zienswijze krijgt de betrokkene de mogelijkheid 
om de deugdelijkheid van het onderzoek aan te vechten 
en eventueel ‘tegenbewijs’ te leveren. Zijn de in het advies 
aanleverde feiten daadwerkelijk betwistbaar, dan kan het 
bestuursorgaan op verschillende manieren reageren. Het 
kan bij het Landelijk Bureau Bibob een aanvullend advies 
aanvragen, maar het kan ook zelf onderzoek doen, waarbij 
het zich kan laten ondersteunen en/of adviseren door bij-
voorbeeld BING. Hebben de bezwaren van de betrokkene 
betrekking op een onderdeel van de feitenvaststelling en 
zijn de overige feiten als zodanig voldoende voor een draag-
krachtige motivering, dan kan de argumentatie alsnog 
worden aangepast.49 In dit verband is het problematisch 
dat het Landelijk Bureau Bibob de kwaliteit van de uit de 
bronregistraties aangeleverde gegevens – zoals de feitelijke 
juistheid en de volledigheid daarvan – niet controleert. 
Ook het bestuursorgaan en de bestuursrechter kunnen 
die informatie uit de adviezen van het Landelijk Bureau 
Bibob niet op hun juistheid en volledigheid toetsen, want 
zij hebben geen toegang tot de bronregistraties en de 
onderliggende stukken. Overkleeft-Verburg geeft aan dat 
deze bronregistraties de nodige fouten bevatten.50 De ver-
gewisplicht van artikel 3:9 Awb is op deze wijze illusoir.51

4.4. De advisering van BING en zorgvuldig onderzoek

De toepasselijkheid van artikel 3:9 Awb

De voorgaande uitzetting van het onderzoek dat door 
het Landelijk Bureau Bibob wordt verricht is van belang 
om te kunnen vergelijken met de positie van BING. Het 
toepassingsbereik van afdeling 3.3 wordt bepaald door de 
definitie van ‘adviseur’. Deze definitie bestaat uit vier ver-
schillende elementen. Ten eerste kan een adviseur worden 

49 Zie de derde opmerking in de annotatie van Overkleeft-
Verburg bij ABRvS 27 februari 2008, JB 2008/78.

50 Zie de tiende opmerking in de annotatie van Overkleeft-
Verburg bij ABRvS 8 juli 2009, JB 2009/183.

51 R. Croes-Hoogendoorn & L. Driest-Schellaars, ‘Eigen verant-
woordelijkheid bestuursorgaan bij toepassing Wet Bibob’, 
NJB 2012, p. 1248-1254.

aangemerkt als een persoon of college. Ten tweede gaat 
het bij advisering in de zin van afdeling 3.3 Awb uitdruk-
kelijk om een advies inzake een te nemen besluit.52 Het 
derde element van de definitie houdt in dat het slechts 
gaat om adviezen die zijn uitgebracht bij of krachtens 
wettelijk voorschrift. Dit is een belangrijke beperking van 
de definitie van ‘adviseur’. Dit element is er uitsluitend op 
gericht om niet wettelijk voorgeschreven advisering door 
een externe adviseur buiten de reikwijdte van afdeling 3.3 
Awb te houden.53 Ten slotte is de adviseur niet werkzaam 
onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. 
Op grond van het voorgaande moet worden vastgesteld 
dat BING – in tegenstelling tot het Landelijk Bureau 
Bibob – niet is aan te merken als een adviseur in de zin 
van artikel 3:5, eerste lid, Awb, omdat BING niet bij of 
krachtens wettelijk voorschrift is belast met het adviseren 
van een bestuursorgaan. Dit betekent echter geenszins 
dat het bestuursorgaan dat gebruik wil maken van een 
advies van BING van alle in afdeling 3.3 Awb voorge-
schreven verplichtingen is verlost. Uit de jurisprudentie 
blijkt namelijk dat de in artikel 3:9 Awb voorgeschreven 
onderzoeksverplichting voor het bestuursorgaan ook geldt 
voor niet wettelijk voorgeschreven adviezen. Indien een 
bestuursorgaan een besluit neemt dat is gegrond op een 
onderzoek van BING, dient het bestuursorgaan zich ervan 
te vergewissen dat dit onderzoek op een zorgvuldige wijze 
heeft plaatsgevonden. De vergewisplicht van artikel 3:9 
Awb is dus onverkort van toepassing, ondanks het feit 
dat BING niet is aan te merken als een adviseur in de zin 
van artikel 3:5, eerste lid, Awb. De eisen die voortvloeien 
uit artikel 3:2 Awb zijn eveneens van toepassing op het 
bestuursorgaan dat een besluit neemt op grond van een 
advies van BING.

De hoedanigheid van BING als ‘Bibob-adviseur’

Aan adviseurs worden eisen gesteld. Zo wordt van de 
betrokken adviseur van een deskundigenadvies geëist dat 
hij een specifieke deskundigheid bezit op het desbetref-
fende terrein. Dit wordt de eis van specifieke deskundig-
heid genoemd en vloeit rechtstreeks voort uit het vereiste 
dat het besluit met de nodige zorgvuldigheid moet worden 
voorbereid.54 Van de onderzoekers van BING wordt der-
halve geëist dat zij een specifieke deskundigheid bezit-
ten op het terrein van de Wet Bibob. In de praktijk kan 
dit wellicht voor bestuursorganen tot moeilijke keuzes 
leiden. Uit de jurisprudentie van de Afdeling blijkt dat 
de deskundigheid van het Landelijk Bureau Bibob wordt 
verondersteld aanwezig te zijn.55 Voor het RIEC geldt dat 

52 De Poorter & Van Soest-Ahlers 2008, p. 16.
53 De Poorter & Van Soest-Ahlers 2008, p. 17-18.
54 De Poorter & Van Soest-Ahlers 2008, p. 34.
55 Zie bijvoorbeeld ABRvS 27 februari 2008, AB 2008/183, m.nt. 

F.R. Vermeer; Gst. 2008/68, m.nt. A.E.M. van den Berg; NJB 
2008/714.
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deze niet is aan te merken als een adviseur in de zin van 
artikel 3:5, eerste lid, Awb, Dit geldt eveneens voor BING. 
Beide instellingen geven aan deskundig te zijn op het ter-
rein van de Wet Bibob, maar dit is (nog) niet vastgesteld 
door de Afdeling. Kan een bestuursorgaan vaststellen dat 
BING deskundiger is dan het RIEC ten aanzien van de 
Wet Bibob en/of vice versa? Dit is een lastige kwestie die 
zich niet direct laat beantwoorden. Uit de jurisprudentie 
blijkt wel dat er concrete aanwijzingen moeten bestaan 
om voldoende aannemelijk te maken dat sprake is van 
ondeskundigheid of vooringenomenheid die afbreuk doet 
aan de waarde van het uitgebrachte advies.56 Naast deze 
kwaliteitseisen dient de advisering eveneens onafhankelijk 
en onpartijdig te geschieden.57 Hoewel door sommigen – 
zoals oud-burgemeester Verver – het verweer is gevoerd 
dat BING niet een onpartijdig integriteitsonderzoek zou 
hebben verricht, zijn dergelijke verweren tot op heden 
nooit in de rechtspraak geaccepteerd. Er is dan ook geen 
enkele reden om aan te nemen dat het onderzoek van 
BING niet voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid.

De totstandkoming van het ‘BING-advies’

Het inschakelen van een externe adviseur door het 
bestuursorgaan in het verband van de Wet Bibob is moge-
lijk. Er kan worden gedacht aan de situatie, waarbij het 
bestuursorgaan eigen onderzoek verricht en gebruik maakt 
van BING als alternatief voor het Landelijk Bureau Bibob. 
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat het bestuurs-
orgaan ná het advies van het Landelijk Bureau Bibob een 
externe adviseur – zoals BING – inschakelt om bepaalde 
onderdelen van het voor de toepassing van de Wet Bibob 
relevante feitencomplex te onderzoeken. Dit kan bijvoor-
beeld het geval zijn, indien het bestuursorgaan twijfelt 
aan de volledigheid van het onderzoek van het Landelijk 
Bureau Bibob en BING om een contra-expertise vraagt. Uit 
jurisprudentie van de Afdeling kan echter worden afgeleid 
dat BING geen gesloten bronnen kan raadplegen.58 Deze 
bevoegdheid is uitsluitend toegekend aan het Landelijk 
Bureau Bibob (artikel 12 Wet Bibob) en in een beperkte 
mate aan het bestuursorgaan in het verband van het eigen 
onderzoek. Ook kan het RIEC binnen het samenwerkings-
verband gesloten bronnen raadplegen en analyseren. Het 
is eveneens niet toegestaan dat BING het advies van het 
Landelijk Bureau Bibob inziet en beoordeelt. Dit wordt 
namelijk belet door artikel 28 Wet Bibob. Naar de letter 
van de wet staat echter niets de situatie in de weg dat BING 
adviseert over de mate van gevaar, zoals bedoeld in artikel 
3, eerste lid, of over de ernst van de feiten en omstandig-
heden, zoals bedoeld in artikel 3, zesde lid, Wet Bibob. 

56 Koenraad 2006, p. 25.
57 De Poorter & Van Soest-Ahlers 2008, p. 35.
58 ABRvS 20 juli 2011, AB 2012/7, m.nt. A. Tollenaar.

In de praktijk zal een dergelijk advies echter weinig om 
het lijf hebben, omdat BING geen gesloten bronnen kan 
raadplegen. Een dergelijk onderzoek dient op grond van 
artikel 3:9 jo. artikel 3:2 Awb volledig te zijn: de verstrekte 
gegevens moeten zorgvuldig zijn bestudeerd en er moet 
voldoende diepgaand feitelijk onderzoek zijn verricht door 
de adviseur. Aan deze zorgvuldigheidseisen kan BING 
niet voldoen, indien het een advies uitbrengt over de mate 
van gevaar, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, of over de 
ernst van de feiten en omstandigheden, zoals bedoeld in 
artikel 3, zesde lid, Wet Bibob. Het ligt meer in de rede 
dat BING het bestuursorgaan ondersteunt en adviseert 
bij de toepassing van de Wet Bibob, zoals een beoorde-
ling van de financiële stukken die de aanvrager op grond 
van artikel 30 Wet Bibob aan het bestuursorgaan moet 
verstrekken. Ook kan BING adviseren over de toepassing 
van artikel 4, tweede lid, Wet Bibob, maar ik zie hier niet 
de toegevoegde waarde van BING. Indien een betrokkene 
weigert aanvullende gegevens te verschaffen, levert dit een 
ernstig gevaar op. Deze uitbreiding van het ernstige gevaar 
kan door het bestuursorgaan evenwel zelfstandig worden 
vastgesteld en een specifieke expertise is hiervoor niet 
vereist. Het lijkt mij ook niet de bedoeling te zijn dat het 
bestuursorgaan politiële en justitiële gegevens ten behoeve 
van het eigen onderzoek verkrijgt en deze dan vervolgens 
verstrekt aan BING. Een advies van BING heeft daarom 
minder gewicht dan een advies van het Landelijk Bureau 
Bibob of het RIEC, omdat eerstgenoemde instelling niet 
over alle gegevens kan beschikken, namelijk politiële, 
justitiële en fiscale gegevens.59

De inhoud van het advies

Een bestuursorgaan mag niet blindelings op een advies 
afgaan. Van het bestuursorgaan wordt niet verwacht dat het 
nagaat of het advies volledig juist is. Uit de jurisprudentie 
van de Afdeling blijkt dat het bestuursorgaan mag uitgaan 
van de juistheid van het advies, als het op een onafhan-
kelijke, onpartijdige en inzichtelijke wijze informatie 
verschaft, onder aanduiding – voor zover mogelijk – van 
de bronnen waaraan de informatie is ontleend.60 Indien 
het advies van BING wordt gebruikt ter motivering van 
het besluit, is artikel 3:49 Awb van toepassing. Deze bepa-
ling is niet uitsluitend van toepassing op adviezen van 
adviseurs, zoals bedoeld in artikel 3:5, eerste lid, Awb. Op 
grond van artikel 3:49 Awb dient het bestuursorgaan te 
onderzoeken of een uitgebracht advies inhoudelijk con-
cludent is. Ook dient het bestuursorgaan te onderzoeken 
in hoeverre alle vragen in het advies worden beantwoord. 
Indien het bestuursorgaan een besluit neemt dat afwijkt 
van het advies van BING geldt artikel 3:50 Awb niet. Deze 

59 Zie de vierde opmerking van A. Tollenaar bij ABRvS 20 juli 
2011, AB 2012/7.

60 ABRvS 12 oktober 2001, JV 2001/325.



Maklu TBS&H 1(4)

De ondersteuning en advisering van BING bij de toepassing van de Wet Bibob 

145

bepaling is uitsluitend van toepassing op de afwijking van 
wettelijk voorgeschreven adviezen. Een advies van BING 
valt hier niet onder. Dit betekent niet dat zonder meer van 
het advies van BING mag worden afgeweken. De plicht 
tot zorgvuldige besluitvorming brengt namelijk met zich 
dat het bestuursorgaan ook in dat geval op enige wijze 
motiveert dat en waarom aan het ter zake uitgebracht 
advies is voorbij gegaan.61

5. Conclusie

De mogelijkheid van het bestuursorgaan om het eigen 
Bibob-onderzoek te verrichten is verruimd. Tegen deze 
achtergrond is in deze bijdrage de vraag opgeworpen 
of BING gelegitimeerd is om te adviseren over de mate 
van gevaar, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de 
Wet Bibob en zo ja, welke zorgvuldigheidseisen op dit 
advies van toepassing zijn. Ter beantwoording van deze 
vraag dient ten eerste te worden vastgesteld in hoeverre 
BING kan worden aangemerkt als een adviseur in de 
zin van artikel 3:5, eerste lid, Awb. In tegenstelling tot 
het Landelijk Bureau Bibob kan BING niet als adviseur 
in de zin van artikel 3:5, eerste lid, Wet Bibob, worden 
aangemerkt. Dit betekent geenszins dat BING niet als 
extern adviseur kan optreden ten aanzien van de toepas-
sing van de Wet Bibob. BING kan worden ingeschakeld, 
indien het bestuursorgaan geen advies aanvraagt bij het 
Landelijk Bureau Bibob of het RIEC. Uit de jurispruden-
tie blijkt eveneens dat de mogelijkheid bestaat dat het 
bestuursorgaan ná het advies van het Landelijk Bureau 
Bibob een externe adviseur – zoals BING – inschakelt om 
bepaalde onderdelen van het voor de toepassing van de 
Wet Bibob relevante feitencomplex te onderzoeken. Er 
bestaat geen mogelijkheid van inzage en beoordeling van 
adviezen van het Landelijk Bureau Bibob door BING. Het 
bestuursorgaan en het RIEC kunnen deze adviezen wel 
inzien. Het lijkt mij niet de bedoeling dat bestuursorganen 
de justitiële, strafvorderlijke en politiële gegevens, die zij 
kunnen verkrijgen voor het eigen Bibob-onderzoek, door-
spelen aan een organisatie zoals BING, die in opdracht 
van het bestuursorgaan een Bibob-onderzoek uitvoert. 
Er is namelijk geen wettelijke voorziening aanwezig, die 
deze gegevensverstrekking mogelijk maakt. BING kan het 
bestuursorgaan naar mijn mening wel adviseren over de 
mate van gevaar, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, Wet 
Bibob, en over de ernst van de feiten en omstandigheden, 
zoals bedoeld in artikel 3, zesde lid, Wet Bibob, maar het 
kan dus géén gesloten bronnen raadplegen. Hierdoor 
kan BING feitelijk geen volledig advies geven over deze 
bedoelde omstandigheden, zodat uit de vergewisplicht 
voortvloeit, dat het bestuursorgaan niet mag afgaan op 
een dergelijk advies van BING. De vergewisplicht van 
het bestuursorgaan is van toepassing, omdat uit de juris-

61 De Poorter & Van Soest-Ahlers 2008, p. 91. 

prudentie blijkt dat de in artikel 3:9 Awb voorgeschreven 
onderzoeksverplichting voor het bestuursorgaan ook geldt 
ten aanzien van de niet-wettelijk voorgeschreven adviezen. 
Indien het bestuursorgaan een besluit neemt dat berust 
op een onderzoek en advies van BING in het verband 
van de Wet Bibob, dient het bestuursorgaan zich ervan 
te vergewissen dat dit onderzoek, waarop het advies is 
gegrond, op een zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden. 
Ook is artikel 3:2 Awb van toepassing. Het onderzoek van 
BING dient volledig te zijn. Aan deze eis kan BING niet 
voldoen, indien het adviseert over de mate van gevaar, 
zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, Wet Bibob.

Alles overziend kan worden geconcludeerd dat BING 
niet is aan te merken als de private tegenhanger van het 
Landelijk Bureau Bibob of het RIEC. Hoewel BING zeker 
van waarde kan zijn voor bestuursorganen bij de toepas-
sing van de Wet Bibob, bijvoorbeeld bij de beoordeling 
van de financiële stukken die de aanvrager op grond van 
artikel 30 Wet Bibob moet verstrekken, is het de vraag in 
hoeverre BING iets toevoegt aan de ondersteuning en 
advisering van de RIEC’s aan het bestuursorgaan. Hoewel 
BING en het RIEC beide zijn aan te merken als externe 
adviseurs, die niet vallen onder de definitie van artikel 3:5, 
eerste lid, Awb, zijn er belangrijke verschillen. Zo heeft 
het RIEC in tegenstelling tot BING inzage in het advies 
van het Landelijk Bureau Bibob en kan het RIEC binnen 
het samenwerkingsverband gesloten bronnen raadplegen, 
zodat het de bestuursorganen zo volledig mogelijk kan 
adviseren. Het advies van het RIEC is daarom van meer 
gewicht dan een advies van BING. De bestuursorganen 
moeten dit gegeven voor ogen houden, indien zij besluiten 
om BING te betrekken bij een onderzoek op grond van 
de Wet Bibob.




