
Het Bibob Expertteam
Kent de wet Bibob door en door...

Bezoekadres
New Babylon
Bezuidenhoutseweg 57
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. 
Postbus 11756 
2502 AT Den Haag

Algemeen
Tel +31 70 515 30 00 
Fax +31 70 515 31 00
www.pelsrijcken.nl

Pels Rijcken
Bron van inzicht



Het Bibob Expertteam

Als bestuursorgaan wilt u integer handelen. Met de Wet Bibob kunt u 
voorkomen dat uw bestuursorgaan onbedoeld criminele activiteiten 
faciliteert door het verlenen van vergunningen, subsidies of bij 
aanbestedingen. In juli 2013 is de reikwijdte van de wet uitgebreid tot 
onder meer de vastgoedsector en vuurwerkimporteurs. Ook heeft u 
meer mogelijkheden om zelf onderzoek te doen. 

Een goede ontwikkeling waardoor u vaker, effectiever én efficiënter 
kunt gebruikmaken van de Wet Bibob. Maar wanneer vraagt u nu 
om een Bibob-advies? Hoe ver kan of moet uw eigen onderzoek 
gaan? En hoe werkt de wet in de praktijk bij vastgoedtransacties en 
aanbestedingen? In de praktijk zien wij dat bestuursorganen beleid en 
processen nog onvoldoende hebben aangepast.

Reden voor ons om het Bibob Expertteam van Pels Rijcken bij u onder 
de aandacht te brengen. Het Bibob Expertteam ondersteunt u bij 
het inzetten van de wet op een veilige en doeltreffende wijze en 
stelt samen met u het benodigde beleid op. Wij adviseren al jaren 
gemeenten, provincies en andere bestuursorganen en fungeren als 
sparringpartner voor het Landelijk Bureau Bibob. Kortom, het Bibob 
Expertteam kent de Wet Bibob door en door.

Het Bibob Expertteam staat ook voor u klaar. Neemt u gerust 
vrijblijvend contact met mij op via 070 5153 914 of reimer.veldhuis@
pelsrijcken.nl. Ook vindt u meer informatie op www.pelsrijcken.nl/
bibob.

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