BING en Bibob
BING – afgeleid van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten – ondersteunt bij tal van diensten op het
terrein van de implementatie en de uitvoering van de Wet Bibob.

De adviseurs van BING kunnen, op basis van jarenlange ervaring op dit terrein, de hierna genoemde
werkzaamheden verrichten of diensten aanbieden op het gebied van Bibob, zowel aan gemeenten en provincies als
aan regionale samenwerkingsverbanden en andere overheden:

•

Expertise leveren bij beleidsontwikkeling en de implementatie van deze aanpak op diverse beleidsterreinen
(onder andere horeca, seksinrichtingen, coffeeshops, bouw, subsidies en milieu); waar moet je op letten, hoe
werkt het, wie heb je intern nodig en dergelijke;

•

Kennis aandragen van onderzoeksmethoden in het kader van het door de gemeente te verrichten eigen
onderzoek;

•
•

Extra vertrouwelijke ‘handjes’ leveren wanneer er te veel werk is voor de Bibob-ambtenaar;
Workshops geven aan het management en de uitvoerenden op verschillende niveaus en over verschillende
specifieke Bibob-onderwerpen, zoals een Bibob-indicatorentraining en een financiële kennistraining in het kader
van Bibob;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adviseren met betrekking tot interne Bibob-integriteit: procesadvies en dergelijke;
Adviseren in complexe zaken;
Screenen van aankomende Bibob-medewerker(s);
Leveren van financiële en forensische onderzoeksexpertise;
Begeleiden van de eerste praktijkgevallen;
Eendaagse Bibob-audit;
Als extra ogen (vierogenprincipe);
Functioneren wanneer er één Bibob-ambtenaar is;
Adviseren bij het gebruik van open bronnen (data-analyse);
Het verzorgen van presentaties en discussiebijeenkomsten over bestuurlijke aanpak van georganiseerde
criminaliteit;

•
•

Advies/Ondersteuning bij zelfstandige intrekking van beschikkingen op grond van Bibob;
Checken van de ontwikkelde regelgeving, zowel nieuwe regelgeving omtrent Bibob als aanpassen bestaande
regelgeving, zoals Algemene Plaatselijke Verordening;

•
•

Advies geven bij het sluiten van convenanten met politie, Openbaar Ministerie en anderen;
Aanbieden van een Helpdesk Integriteit-functie voor medewerkers en bestuurders wanneer zij met moeilijke
zaken in aanraking komen;

•
•
•

Training geven ten behoeve van het voeren van ‘moeilijke gesprekken’ met aanvragers;
Adviseren over de communicatie met burgers over Bibob;
Adviseren bij eventuele rechtszaken.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BING via het telefoonnummer 033-2474300 of het e-mailadres
info@bureauintegriteit.nl. Informatie over BING treft u aan op www.bureauintegriteit.nl.
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