
Pels Rijeken
& Droogleever
Fortuijn advocaten
en notarissen

Meer informatie over onze medewerkers vindt u op www.pelsrijcken.nl



Expertteam Bibob

Als bestuursorgaan wilt u integer handelen. U wilt er zeker van zijn dat de persoon met wie u zaken
doet, zuiver op de graat is. Met dat doel is in 2003 de Wet Bibob geïntroduceerd. Met deze wet kunt
u voorkomen dat uw bestuursorgaan onbedoeld criminele activiteiten faciliteert door het verlenen
van vergunningen, subsidies of bij aanbestedingen. Pels Rijcken kan u adviseren hoe u de wet op
veilige en doeltreffende wijze kunt inzetten. Wij doen dat al jaren voor gemeenten, provincies en an
dere bestuursorganen. Bovendien fungeren wij als sparringpartner voor het Landelijk Bureau Bibob.
Kortom, de Wet Bibob kent voor ons geen enkel geheim.

In juli 2013 is de reikwijdte van de wet uitgebreid tot onder meer de vastgoedsector en vuurwer
kimporteurs. Ook heeft u meer mogelijkheden om zelf onderzoek te doen. Deze wijzigingen leiden
ertoe dat vaker, effectiever én efficiënter gebruik kan worden gemaakt van de Wet Bibob. Een goede
ontwikkeling waarvan u gebruik kunt maken. Het spreekt voor zich dat het bredere bereik van de
Wet Bibob in deze eerste fase ook leidt tot meer vragen. Reden voor ons om het Expertteam Bibob
nogmaals bij u onder de aandacht te brengen.

Ons multidisciplinaire team van experts kent de Wet Bibob op zijn duimpje en beschikt over veel
expertise en ervaring op dit terrein. Pels Rijcken heeft de bestuursorganen bijgestaan in de zaken die
hebben geleid tot de standaard Bibobuitspraken bij de Afdeling bestuursrechtspraak en het CBB.On
langs hebben wij op uitnodiging van het Landelijk Bureau Bibob op de landelijke Bibobdag gespro
ken over de Wet Bibob en vastgoed. Bovendien adviseren wij regelmatig over het opstellen van een
integraal Bibobbeleid. Kortom, wij zijn voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op
het gebied van de Wet Bibob en begrijpen welke belangen er spelen.

Hebt u vragen over de Wet Bibob, neem dan vrijblijvend contact op met ReimerVeldhuis of
Cécile Bitter. Ook met u denken wij graag mee!
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