De Wet BIBOB
bij de provincie
Noord-Holland
Integer zaken doen met de provincie
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Een integere overheid

Wat houdt de wet BIBOB in?

17 augustus 2009 past de provincie

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling
door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)
maakt het voor de provincie mogelijk om zich
te beschermen tegen het risico dat zij
onbewust in zee gaat met criminele organi
saties en daarmee onbedoeld mogelijke
criminele activiteiten ondersteund. Hierbij
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan deel
name aan bouwprojecten om illegaal
opgebouwd vermogen wit te wassen. Op
grond van de Wet BIBOB is het mogelijk
diepgaand onderzoek te doen naar de achter
grond van de onderneming en personen die in
aanmerking willen komen voor een opdracht
van de provincie Noord-Holland.

Noord-Holland daarom bij

De eenheid SBA van de provincie
Noord-Holland

De provincie Noord-Holland vindt
het belangrijk dat zij zaken doet met
integere en financieel betrouwbare
ondernemingen. Met ingang van

aanbestedingen in de bouwsector de
Wet BIBOB toe

Om de Wet BIBOB goed door te voeren binnen
de provinciale organisatie, is de eenheid
Screening en Bewakingsaanpak (SBA)
opgericht. De eenheid SBA ‘screent’ potentiële
contractpartijen bij openbare aanbestedingen
in de bouwsector op integriteit en financieel-
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economische stabiliteit. Dit geldt voor alle
aanbestedingen met een geraamde
opdrachtwaarde boven de Europese
drempelbedragen. Een ‘screening’ kan ook
gestart worden op basis van een tip van de
Officier van Justitie of bij vermoedens van
een malafide ondernemer.

Hoe gaat de provincie om
met de Wet BIBOB?
Het onderzoek door Eenheid SBA
Ondernemingen die zich bij de provincie
Noord-Holland inschrijven op openbare
aanbestedingen van werken, diensten en
leveringen in de bouwsector leveren de
vragenlijst van de eenheid SBA in. Ook
eventuele onderaannemers die meer dan
50% van het werk gaan uitvoeren namens
de opdrachtnemer, worden gescreend en
dienen daarom de vragenlijst in te vullen.
Deze lijst bestaat uit vragen over integer
handelen, betalingsgedrag, zeggenschap,
bestuurders en een verklaring dat alle
vragen door de inschrijver naar waarheid
zijn ingevuld. Het onderzoek gebeurt aan

de hand van door gegadigde aangeleverde
gegevens en openbare bronnen. Hiervoor
worden bronnen gebruikt als de Kamer van
Koophandel, Kadaster, jaarverslagen en
andere (financiële) publicaties.
Advies vragen aan Bureau BIBOB
Wanneer de eenheid SBA hiertoe aanleiding
ziet, kan zij het bureau BIBOB van het
ministerie van Justitie verzoeken om advies.
Bureau BIBOB heeft toegang tot gesloten
bronnen met gegevens van bijvoorbeeld
politie en justitie. Als er door de eenheid
SBA een advies wordt aangevraagd bij het
bureau BIBOB, dan wordt de betrokkene
daar altijd eerst van op de hoogte gebracht.
Het advies van het bureau BIBOB wordt
meegenomen in het oordeel van de eenheid
SBA.
Zienswijze en advies
Van het onderzoek en het oordeel van de
eenheid SBA wordt een conceptadvies
gemaakt. De betrokkene krijgt de mogelijk
heid om zijn zienswijze op het concept
advies kenbaar te maken. Deze zienswijze
wordt in het definitieve advies over de

integriteit en financieel-economische
stabiliteit van een onderneming mee
genomen. De eenheid SBA brengt dit advies
vervolgens uit aan de commissaris van de
Koningin en Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Holland.
Bij risico’s op het gebied van de integriteit
van de onderneming zal besloten worden of
er wel of niet gegund zal worden aan de
betrokkene. Bij risico’s op het gebied van de
financieel-economische stabiliteit van de
onderneming kunnen bewakingsmaat
regelen opgelegd worden om de risico’s zo
veel mogelijk te beperken en/of te
beheersen.

Omgang met vertrouwelijke
informatie
De provincie Noord-Holland gaat uiterst
zorgvuldig om met vertrouwelijke en
privacygevoelige informatie. De mede
werkers van de eenheid SBA hebben een
geheimhoudingsplicht en er zijn voldoende
fysieke en technische maatregelen genomen
om de privacy van ondernemingen te waar
borgen.

Meer informatie?

Verdere informatie
Voor algemene informatie over de
Wet BIBOB en bureau BIBOB kunt
u de website van het Ministerie
van Justitie raadplegen
(www.justitie.nl).
Voor specifieke vragen kunt u zich
wenden tot de eenheid SBA van de
provincie Noord-Holland, e-mail:
eenheidSBA@noord-holland.nl of
telefoon (023) 514 31 43.
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