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• Simpelveld
Aanwijzingsbesluit Bibob-toets bij evenementen

De Burgemeester van Simpelveld;
overwegende:
dat burgemeester en wethouders en de burgemeester op 29 september 2015 de "Beleidslijn
voor de
toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
gemeente Simpelveld 2015" hebben vastgesteld;
dat artikel 2.2, eerste lid, van de "Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur gemeente Simpelveld 2015" bepaalt
dat een volledige Bibob-toets plaatsvindt ten aanzien van aanvragen voor bepaalde, bij
afzonderlijk besluit van de Burgemeester aan te wijzen, evenementen;
dat de burgemeester een volledige Bibobtoets in de eerste plaats noodzakelijk acht bij
aanvragen voor sommige grootschalige vechtsportevenementen (zoals freefight- en
kickboksgala's), omdat uit een onderzoek van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
(RIEC) Noord-Holland is gebleken er ten aanzien van de bij deze evenementen betrokken
organisatoren, sponsoren, beveiligingsbedrijven en/of deelnemers risico's bestaan,
inhoudende dat met de vergunningverlening criminele activiteiten worden gefaciliteerd;
dat de burgemeester een volledige Bibobtoets in de tweede plaats noodzakelijk acht bij
aanvragen voor evenementen waarbij leden van zogenoemde 1% motorclubs (1% MC's) /
Outlaw Motor Gangs (OMG) betrokken zijn dan wel waar sprake is van nauwe verwevenheid
daarmee; dat de reden hiervoor is gelegen in het feit dat uit meerdere strafrechtelijke
onderzoeken is gebleken dat leden van 1% MC's / OMG's zich bezighouden met zware
criminaliteit en dat tevens is gebleken dat er in een aantal gemeenten signalen zijn dat
horecagelegenheden te maken hebben met intimidatie van 1% MC's / OMG's;
dat dit besluit mede is gebaseerd op een advies van het RIEC Limburg d.d. 8 september
2014; gelet op artikel 7 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur (Wet Bibob), artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening
gemeente Simpelveld (APV) en gelet op de "Beleidslijn voor de toepassing van de Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur gemeente Simpelveld

2015", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester
op 29 september 2015 en in werking getreden op 6 oktober 2015;

besluit:
de onderstaande aanvragen voor evenementenvergunningen (als bedoeld in artikel 2:25
APV) aan te wijzen als aanvragen ten aanzien waarvan een volledige Bibobtoets plaatsvindt:
1.

aanvragen voor het organiseren van vechtsportwedstrijden of -gala's, waaronder in
ieder geval worden begrepen gemengde vechtkunstevenementen (ofwel Mixed
Martial Arts, zoals kooigevechten, vale tudo en freefight) en kickboksevenementen, én
daarmee vergelijkbare activiteiten, waarbij (blijkens de aanvraag) een bezoekersaantal
van meer dan 250 personen wordt verwacht;

2.

aanvragen voor evenementen waarbij leden van zogenoemde 1% motorclubs (1%
MC's) / Outlaw Motor Gangs (OMG's) zijn betrokken dan wel waar sprake is van nauwe
verwevenheid daarmee.1

3.

aanvragen voor evenementen waarbij sprake is van ambtelijke informatie en/of
informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC
en/of vanuit het OM als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob (direct of als reactie op
een door haar ontvangen signaal van het Bureau) en/of het Bureau zoals bedoeld in
artikel 11a van de Wet Bibob, die aanleiding vormt om te vermoeden dat bij de
aanvraag sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de
Wet Bibob

29 september 2015,
r voornoemd,

1% Motorclubs (1% MC's / OMG) plaatsen zich buiten de samenleving door zichzelf te benoemen
als "outlaws" die hun eigen regels boven die van de maatschappij stellen. Hieronder vallen in ieder
geval de volgende 1% MC's / OMG's: Hells Angels MC, Bandidos MC, Satudarah MC, No Surrender
MC, Outlaw MC, Veterans, Animals, Rebel Crew, Red Devils, Chicanos en de daaraan gelieerde
supportclubs: 22 Squad, Red Jackets, Trailer Trash Travellers, Support 999, Satudrah.
1

Toelichting
Gemengde vechtkunst, ofwel Mixed Martial Arts, is een sport die zich richt op het
combineren van technieken uit verschillende vechtsporten, zoals worstelen (grappling),
judo, kickboksen, boksen en jiujitsu muay thai. Deze combinatie heeft als doel het vormen
van de meest effectieve vechtsport voor een in theorie vrij gevecht. Er zijn diverse varianten
van Mixed Martial Arts en verschillende organisaties, ieder met zijn eigen kenmerken en
regels, waaronder free fight (het vrije gevecht), vale tudo (Braziliaanse Mixed Martial Arts)
en cage fight (kooigevecht). Zowel uit een bestuurlijke rapportage van de Dienst Regionale
Recherche van de politie Amsterdam-Amstelland als uit een analyse van het RIEC NoordHolland komt naar voren dat er bij vechtsportgala's sprake is van vervlechting tussen
onderwereld en bovenwereld, hetzij in de organisatie van een dergelijk
evenement dan wel in de financiering ervan. Deze vervlechting is met name waargenomen
bij Mixed Martial Artsgala's en kickboksgala's.
Gelet op de risico's voor verstoring van de openbare orde en het faciliteren van criminele
activiteiten is het voorts van belang om evenementen waar 1% MC's bij betrokken zijn
kritisch te beoordelen. Uit meerdere strafrechtelijke onderzoeken blijkt dat leden van 1%
MC's zich bezighouden met zware criminaliteit. Te denken valt daarbij aan bedreiging met
geweld, geweldsdelicten, levensdelicten, handel in wapens en drugs, afpersing, witwassen
en georganiseerde hennepteelt. Deze signalen vormen de aanleiding om evenementen
waarbij 1% MC's / OMG's zijn betrokken onder de reikwijdte van de Wet Bibob te laten
vallen. Door de politie wordt een evenementenagenda bijgehouden. Wanneer hieruit blijkt
dat een evenement in verband wordt gebracht met 1% MC's / OMG's wordt de gemeente
via het RIEC hiervan (pro-actief) in kennis gesteld.
Daarnaast kunnen de medewerkers van het Klant Contact Centrum bij twijfel over een
aanvraag c.q. aanvrager contact opnemen met de gemeentelijke projectleider bestuurlijke
aanpak. Deze kan dan informatie inwinnen bij de accountmanager van het RIEC die de ]%
MC's / OMG's in zijn portefeuille heeft.

