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Bureau BIBOB 

Standaardtekst bij aanbesteding 
 
In geval van aanbesteding van overheidsopdrachten dienen bepaalde publiciteitsvereisten in acht te worden genomen. Een 
voorbeeld van een dergelijke publiciteitsvereiste is dat, indien de aanbestedende dienst gedurende de 
aanbestedingsprocedure gebruik wil kunnen maken van de Wet BIBOB, niet kan worden volstaan met een algemene 
verwijzing naar de betreffende toepasselijke (bepalingen) van deze nationale wet. De betrokkenen, waaronder bijvoorbeeld 
buitenlandse inschrijvers, zullen moeten worden geïnformeerd over de strekking van de eventueel toepasbare nationale 
wetgeving. 
 
Indien een aanbestedende dienst in het kader van een aanbesteding gebruik wenst te maken van het BIBOB 
instrumentarium, dient mede in verband met het gelijkheidsbeginsel, een korte beschrijving te worden geven van de Wet 
BIBOB.  
 
Onderstaand treft u een (voorbeeld van een) standaardtekst aan, die bij een aanbestedingsprocedure in de aankondiging en/ 
of bestek kan worden opgenomen.  
 
Standaardtekst 
 
De aanbestedende dienst wenst bij de aanbestedingsprocedure gebruik te kunnen maken van de Wet Bevordering 
Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Wet BIBOB)  
 
De Wet BIBOB beoogt onder meer te voorkomen dat door aanbesteding van overheidsopdrachten als bedoeld in de Wet 
BIBOB, de overheid onbedoeld mogelijk bepaalde “criminele” activiteiten faciliteert.  
 
Een aanbestedende dienst als bedoeld in de Wet BIBOB, kan aan het Bureau BIBOB inzake deze overheidsopdracht(en), 
die zie(t)(n) op een bij Besluit BIBOB aangewezen sector, zijnde [ICT, milieu en/ of bouw], om advies vragen: 
(i) voordat een beslissing wordt genomen inzake de gunning van een dergelijke overheidsopdracht; 
(ii)  in het geval de aanbestedende dienst bij overeenkomst heeft bedongen dat de overeenkomst ontbonden wordt, 

indien -kort gezegd- een BIBOB-advies daartoe aanleiding geeft; en  
(iii)  ten aanzien van een ‘onderaannemer’, uitsluitend met het oog op diens acceptatie als zodanig, indien de 

aanbestedende dienst in [het bestek] als voorwaarde heeft gesteld dat ‘onderaannemer(s)’ niet zonder 
toestemming van die aanbestedende dienst wordt (worden) gecontracteerd en in het kader van die voorwaarde 
zich het recht heeft voorbehouden aan Bureau BIBOB advies te vragen. 

 
Het advies dat Bureau BIBOB op basis van de uitkomst van haar onderzoek zal uitbrengen geeft een aanbestedende dienst 
slechts een ondersteuning bij zijn eigen inhoudelijke afweging om een overheidsopdracht wel of niet aan een betrokkene te 
gunnen danwel een overeenkomst inzake een overheidsopdracht te ontbinden, danwel wel of niet toestemming te verlenen 
dat een bepaalde ‘onderaannemer’ kan worden ingeschakeld. 
 
De aanbestedende dienst zal op verzoek nadere informatie omtrent de toepassing van de Wet BIBOB verschaffen. 
 


