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In samenwerking met Frank Joosten van de Academie voor bijzondere 
wetten, organiseert het RIEC-ON een tweedaagse training “DE WET 

BIBOB IN DE PRAKTIJK“ 
 
Algemene informatie 

Het toepassen van de Wet Bibob is geen sinecure. De Wet Bibob is een ingewikkelde wet 

waarbij bestuurlijke en vooral juridische kennis van de toepassing van deze wet onontbeerlijk 

is. 

 

Het valt bovendien niet mee om uit alle aangeleverde Bibobdocumenten op te maken of 

mogelijk sprake is van fraude, witwaspraktijken of andere financiële malversaties. Toch 

bestaan er in deze situaties over het algemeen patronen en dwarsverbanden die zeker te 

herkennen zijn. Het toepassen van de wet vraagt derhalve ook om het nodige financiële inzicht 

bij betrokkenen.  

 

Doelgroep 

Vergunning- en beleidsmedewerkers, bibobcoördinatoren en juristen Algemeen Juridische 

zaken, bijzondere wetten en/of openbare orde en veiligheid met kennis van en ervaring met 

bijzondere wetgeving en de Awb, medewerkers van het RIEC en medewerkers van politie die 

zich bezig houden met horecawetgeving. 

 

Programma 

In 2018 zullen er 2 cursussen gegeven gaan worden. Op maandag 11 en dinsdag 12 juni 2018 

en op maandag 8 en dinsdag 9 oktober 2018. Per cursus kunnen zich 12 personen aanmelden. 

Er is ook een mogelijkheid om een in-company cursus te laten geven bij uw gemeente / politie 

of andere RIEC’s. De cursus zal plaatsvinden bij de gemeente Hof van Twente, De Höfte 7 te 

Goor. 

 

Tijdens deze cursus wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de wet Bibob waarbij inzicht 

wordt gegeven in de juridische, bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en financiële kant van het 

toepassen van de Wet Bibob. Aan de hand van vele praktijkdocumenten en -situaties wordt 

uitgelegd waar je op moet letten bij een vergunningsaanvraag en welke gegevens moeten 

worden ingediend. 

 

Voorts wordt besproken hoe op basis van de door een vergunningsaanvrager of –houder in het 

kader van de bij de Bibob-vragenlijst ingeleverde documenten, het gemeentelijke 

Bibobonderzoek kan worden uitgevoerd, hoe en wanneer advies wordt gevraagd aan het 

Landelijk Bureau Bibob (LBB), welke rol een RIEC daarin kan spelen, hoe procedures lopen, 

hoe uiteindelijk de besluitvorming plaatsvindt en welke aspecten daarbij van belang zijn 

(vergewisplicht, anonimiseren advies, motiveringsplicht versus geheimhoudingsplicht, 

termijnen, schadeplichtigheid, recht op inzage advies LBB), gekoppeld aan de bespreking van 

actuele jurisprudentie en de nieuwste ontwikkelingen. 

Er wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de kenmerken van de financiële huishouding van een 

bedrijf en de kritische beoordeling van de toepasselijke financiële documenten die (moeten) 

worden overlegd met/bij het aanvraagformulier Bibob. 

Hoe doen we dat? Tijdens deze cursus wordt de lesstof behandeld aan de hand van zeer 

gedetailleerd voorbeeldmateriaal dat u tijdens de les wordt uitgereikt. Dit lesmateriaal is ook 

goed te gebruiken als naslagwerk in uw dagelijkse praktijk.  
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De voorbeelddocumenten maken onderdeel uit van een praktijkcasus en geven u een helder 

beeld van de financiële administratie van een bedrijf. 

Uitgelegd wordt wat het nut is van het beoordelen van deze documenten en hoe tussen de 

verschillende stukken gemakkelijk dwarsverbanden kunnen worden gelegd. Stapsgewijs wordt 

u meegenomen in een juridisch én financieel onderzoek en leert u de juiste conclusies te 

trekken zodat u ook de juiste adviezen kunt geven aan het gemeentebestuur. 

 

Aanmelden 

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tot 1 maand voor de cursus. Wilt u later inschrijven, neemt 

u dan contact op via het secretariaat (info@riec-on.nl). Vol = vol. 

 

Annuleren 

Annuleren kan tot 14 dagen voor de cursus. Uw plaats mag overigens altijd door een 

vervanger worden ingenomen.  

 

Kosten 

Bij het inschrijfgeld van € 499,- zijn inbegrepen de kosten voor het documentatiemateriaal, 

koffie, thee en lunch. Alle prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten. Een maand voordat de 

cursus plaatsvindt zal er een factuur worden verzonden. Helaas zal er bij annulering binnen 

een maand voordat de cursus plaatsvindt, het volledige bedrag betaald moeten worden. U kunt 

wel een collega voor uw plaats laten deelnemen aan de geboekte cursus of zelf deelnemen aan 

de cursus op een ander tijdstip. 

 

In verband met het leveren van maatwerk zullen de kosten voor een in-company cursus in 

overleg worden vastgesteld. 

 

Tijd 

Vanaf 09.00 uur ontvangst met koffie en thee 

Van 09.30 – 16.00 uur – training 

 

De tijden bij een in-company cursus zullen in overleg worden vastgesteld. 

 

 
INSCHRIJFFORMULIER voor de tweedaagse training 

Gemeente: _____________________________________________ 

neemt deel aan de tweedaagse training DE WET BIBOB IN DE PRAKTIJK  

Op maandag 11 en dinsdag 12 juni 2018 * 

Op maandag 8 en dinsdag 9 oktober 2018 * 

Aanmelding: 

Naam deelnemer e-mail telefoonnummer 

   

   

   

 
 
*aankruisen wat van toepassing is. 

mailto:info@riec-on.nl

