
Wet Bibob Provincie Zeeland 
De Provincie Zeeland wil voorkomen dat haar diensten of  
producten  worden misbruikt. Daarom passen wi de Wet  
bevordering  integriteitsbeoordelingen door het openbaar 
bestuur (Wet Bibob) toe. Met de inzet van de Wet Bibob 
beoordeelt de Provincie de achtergrond van een persoon of 
bedrif en zin zakelike partners. Als blikt uit het onderzoek 
dat gevaar bestaat op misbruik van bivoorbeeld een vergun-
ning, kan de Provincie de aanvraag daarvan weigeren. 
Zo voorkomen we dat de Provincie criminele activiteiten mo-
gelik maakt. Ook gaan we oneerlike concurrentie tegen en 
bewaken wi de betrouwbaarheid van de Provincie Zeeland. 

Werkwijze: 
Voor aanvragen die vallen onder de hiernaast getoonde categorieën-
list, volgen wi de onderstaande werkwize:  

1.  Als de Provincie een Bibob-onderzoek wil uit- 
    voeren dan sturen wi u het Bibob-vragen- 
   formulier toe.  

2.  U stuurt dit formulier volledig ingevuld met de   
   gevraagde bilagen binnen twee weken aan ons    
   retour.  

3.  De Provincie voert een eigen onderzoek uit:  
 

De Provincie gebruikt hiervoor onder andere de volgende middelen:  

•  Bibob-vragenlist  
•  Open bronnen  
•  Politie gegevens   
•  Justitiële gegevens direct 

betrokkene   

•  Tip van het Landelik Bureau  
Bibob (LBB) 

•  Netwerktekeningen  
•  Strafvorderlike gegevens 
•  Tip van de ofcier van  

justitie 

4.  Bi twifels vraagt de Provincie advies aan het    
    Landelik Bureau Bibob.  

 
 

5.  Na advies volgt de besluitvorming. 

Omgevingsvergunningen 

Omgevingsvergunning milieu  

Vallend in de prioritaire 
categorieënlist 

Omgevingsvergunning bouwen

 Met bouwsommen 
> € 500.000 

of tussen 
€ 50.000 - € 500.000 
en waarbi er sprake is van een 
of meerdere prioritaire 
categorieën 

Subsidie 

Subsidies > € 10.000 en die 
vallen onder een of meer 
prioritaire categorieën 

Vastgoed 

Vastgoedtransacties die vallen 
onder een of meer prioritaire 
categorieën, tenzi er sprake is 
van een door de Provincie 
Zeeland gedwongen situatie.  
Er is sprake van een gedwongen  
situatie als het verwerven van 
eigendom voor de Provincie 
noodzakelik is. 

Prioritaire categorieënlist 

• Afvalbewerkings- en - • Kamerverhuurbedriven (alsmede 
omgevingsvergunningen voor  verwerkingsbedriven 
kamerverhuur- en/ of logiespanden 
waarbi sprake is van vif of meer 
kamers) 

 • Afvalrecyclingbedriven • Kavelverkoop 

 • Autodemontagebedriven • Niet-geregistreerde uitzend-
bureaus 

  • Autohandel (verkoop en verhuur) • Ondernemingen die handelen in 
(beschermde) diersoorten 

 • Beauty-, wellness- en saunabedriven • Recreatieparken en jachthavens 
 

  • Cadeauwinkels (biv. souvenirwinkels,  • Sloopbedriven 
kleine shop voor cadeaus etc.) 

• Energiemaatschappien / produ- • Sportscholen 
centen (w.o. vergisters, windmolens 

 etc.) 

 • Fitnessbedriven • Sporthallen/complexen 

• Horecabedriven (inrichtingen waar • Transformatie kantoorpanden 
 dranken worden geschonken) 

 • Hotels • Transportondernemingen 

  • Huisvesting arbeidsmigranten • Vastgoedbedriven 

• Inrichtingen voor het reinigen van • Verhuur provinciaal vastgoed 
  drukhouders, insluitsystemen, 

ketels, vaten, mobiele tanks, tank-
auto’s, tank- of bulkcontainers 

• Het bewerken, verwerken, opslaan • Verkoop (voormalige) overheidsge 
of overslaan van dierlike of overige bouwen 

 organische meststofen 

• Het vervaardigen, bewerken, op • Woon-/zorgkantoren waar bedrifs-
slaan of overslaan van anorgani- matig zorg wordt verleend 
sche nitraathoudende meststofen 

• Import en exportbedriven • Zonneparken 

• Zorgbureaus/ zorgaanbieders 

Overheidsopdrachten 

Bi nationale openbare aan-
bestedingen voor werken 

of 
Europese aanbestedingen voor 
werken, leveringen en diensten 

of 
indien er sprake is van een 
of meerdere prioritaire 
categorieën. 

Vragen en contact 
Voor vragen over het Bibob on-
derzoek zin wi op werkdagen 
bereikbaar op 0118 631200. 

Natuurlik zin wi ook per 
mail bereikbaar. Ons mail 
adres is bibob@zeeland.nl. 

Ons postadres is: 
Provincie Zeeland 
t.a.v. team Bibob en 
ondermining 
Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 

Ons bezoekadres is: 
Abdi 6, 
4331 BK Middelburg 

Let op, dit is alleen op af-
spraak. 

mailto:bibob@zeeland.nl



