1. Inleiding
In mei 2021, tijdens een gesprek over een inmiddels geëffectueerde samenwerking tussen
de Bibob-Academie en Noctua, bleek dat er veel expertise is bij de medewerkers van beide
organisaties. Wij zien de voordelen van het delen van kennis en zo ontstond het idee van het
schrijven van de Bibob-gids.
De Bibob-gids versie september 2021 is het eerste product van onze samenwerking en is een
praktische handleiding voor iedereen die werkzaam is in het Bibob-domein.
De inhoud van de Bibob-gids: de Bibob-bouwtekening
Mits goed toegepast en uitgevoerd kan de Wet Bibob een geweldig instrument zijn om
georganiseerde criminaliteit en daarmee het gevolg, de ontwrichting van de samenleving, te
bestrijden.
Deze Bibob-gids is voor het succesvol inrichten van de Bibob-afdeling binnen een organisatie.
Niet alleen inrichten, maar ook het up to date houden in een snel veranderende wereld.
Feiten, bronnen en instrumenten zijn op een rij gezet. In Ikea terminologie: het is de Bibobbouwtekening.
Uitgewerkt zijn de volgende onderwerpen:
1. Bibob-wetgeving: achtergrond (uitbreiding onderzoeksmogelijkheden, Landelijk Bureau
Bibob, uitbreiding rol LBB)
2. Opzetten Bibob-onderzoek (Bibob-beleidslijn, de vijf objecten, inrichten van Biboborganisatie?, werkinstructies, processen en stroomschema’s)
3. Bibob-onderzoek: praktisch (de vier criteria bij Bibob-onderzoek, Bibob-vragenlijst,
Bibob-casus beoordeling, training, lichte en zware Bibob-toets, RIEC)
4. Financiële analyse (financieringsstructuur, ondernemingsstructuur, het zakelijk
samenwerkingsverband, buitenlandse financiering, financiële leeswijzer, fiscale boetes,
witwassen)
5. Besluitvorming en de Wet Bibob (algemene beginselen van behoorlijk bestuur,
documenteren van de besluitvorming, voorschriften verbinden aan de vergunning,
zienswijzemogelijkheid, Wob-verzoek)
6. De bronnen (categorieën informatiebronnen)
7. Onderzoekssoftware
8. Privacy: DPIA en AVG-proof (DPIA en AVG: achtergrond, aandachtspunten: privacy en
vertrouwelijkheid, voorgenomen gegevensverwerkingen, betrokken partijen, technieken
en methoden van de gegevensverwerkingen, bewaartermijnen)
9. Conclusie en aanbevelingen
Dit wordt gelardeerd met weetjes, nieuws en anekdotes. Wij rekenen erop dat wij hiermee het
niveau van controle verhogen en daarnaast bewustwording creëren bij leidinggevenden over de
complexiteit van de werkzaamheden van de Bibob-medewerkers en coördinatoren.
Bestellen van het boek kan via deze link: https://www.bibobacademie.nl/bestellen.html

2

Dit e-book
Bij het schrijven van de Bibob-gids werd een paragraaf geschreven over de diverse software
die in het Bibob-proces bij gemeenten worden ingezet. Bij het gereedkomen van het boek werd
duidelijk dat dit een “wij van WC-eend” effect kreeg. Wij hebben dan ook besloten om het
hoofdstuk dat voor u ligt wel in een e-book beschikbaar te stellen maar niet in het boek op te
nemen.
In de Bibob-gids zit daarnaast een bijlage met buitenlandse bronnen. Hier zijn links opgenomen
waardoor het handiger is deze online ook beschikbaar te stellen. Om die reden is deze bijlage
hier ook opgenomen.
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2. Handige onderzoekssoftware
Noctua en Digitaleopsporing.nl zijn Software as a Service (SaaS) en staan in de Cloud. Beide
kenmerken zich door:
•
•
•
•
•
•

gebruiksvriendelijk: intuïtief in gebruik;
minimalisme: er is niets overbodig aan het product;
operabiliteit: een gebruiker kan gemakkelijk acties uitvoeren zonder ‘gedoe’;
browserbased: werkt via de browser van de computer van de gebruiker;
inzetbaarheid: kan zonder tussenkomst van de IT-afdeling worden uitgerold;
training: het werken met de software behoeft weinig tot geen training.

Noctua, Internet Rechercheren in de Cloud (iRC) van Digitale Opsporing en Graydon kunnen
naast elkaar bij gemeenten ingezet. Er is een klein deel waar de software overlappend met
elkaar is. De software vult elkaar echter perfect aan, waarmee er een compleet geheel ontstaat
voor de gemeente om actief en zelfstandig te kunnen werken. Wat is het onderscheid?
Nuttige functies van iRC:
• met iRC kan anoniem worden gezocht in bronnen op het internet (laat geen sporen
achter) in tegenstelling tot “gewoon” internet;
• Dark Web zoekmodule: essentieel voor de sociaal rechercheur van de gemeente (voor de
Bibob-onderzoeker niet interessant);
• casemanagement voor verzamelen van gevonden informatie.
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Noctua onderscheid zich van iRC:
• Noctua richt zich op de (forensische) Bibob-onderzoeker die gegevens voor 90% moet
halen uit vaste, gekoppelde, bronnen. Het is onderzoekssoftware;
• in Noctua worden de verbanden tussen personen, bedrijven en objecten op 3
verschillende wijzen gevisualiseerd, waardoor de onderzoeker geholpen wordt om
conclusies te trekken/vragen te formuleren;
• doel is een complete rapportage te maken over bevindingen van betrokkene en het
zakelijk samenwerkingsverband;
• binnen Noctua vindt automatisch casemanagement inclusief een audittrail plaats;
• is tevens makkelijk te koppelen aan interne bronnen (excels, databases etcetera).
Graydon levert, evenals Dun & Bradstreet, Experian en EDR (Economic Data Research), een
verdieping van de financiële jaarcijfers die in de Kamer van Koophandel worden gevonden.
Jaarcijfers zijn van belang om duidelijkheid te krijgen over de financiële positie/relaties van
betrokkene en het zakelijk samenwerkingsverband. Graydon verrijkt zelf de data, waardoor de
informatie meer inzicht geeft dan de originele bron.

2.1 Noctua: Bibob-radar
Noctua is high-end open source intelligence-software. De software vindt, analyseert en verbindt
data uit open en gesloten bronnen. De data wordt gevisualiseerd in o.a. een dynamische
netwerkanalyse, waarna de data wordt kan worden omgezet in een rapportage.
De Noctua-oplossing wordt als een service (SaaS) aangeboden. Het wordt samen met de klant
op maat ingericht binnen het interne proces, volledig afgestemd op de behoefte. De Noctuasoftware is speciaal voor de Bibob-analyse ingericht en wordt daardoor ook wel de Bibob-radar
genoemd. Noctua maakt het onderzoek uiterst eenvoudig en biedt binnen enkele seconden een
compleet klantbeeld.
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2.1.1 Voordelen van Noctua

De voordelen van Noctua:
• Optimale workflow
- robots nemen het initiële arbeidsintensieve vooronderzoek uit handen;
- het rapport wordt automatisch ingevuld;
- de software is intuïtief, ondersteunt en motiveert zelfs de onderzoeker.
• Standaardoplossing voor maatwerk
- vrijwel elke bron kan eenvoudig worden aangesloten;
- met onder andere rollen en rechten kan de software op maat worden ingericht;
- bedrijfsspecifieke problemen worden in seconden gevisualiseerd.
• Kostenbesparend
- tot een factor 10 sneller en dus minder fte’s nodig;
- kwalitatief hoogstaand onderzoek is eenvoudiger te realiseren;
- kans op frauderende klanten wordt aanzienlijk verkleind.
• Meerdere views
- geografisch: waar bevinden gevonden objecten met een adres zich en wat is
kenmerkend voor een gebied?
- netwerk: welke relatie hebben de gevonden entiteiten met elkaar?
- tijdlijn: op welk moment vinden gebeurtenissen plaats?
• Intelligente backend
- notificaties: verdachte entiteiten worden automatisch uitgelicht;
- alerts: belangrijke informatie wordt frequent gemonitord;
- dossiervorming: onderzoeken en alerts wordt per case gearchiveerd.
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2.1.2 Voordelen voor de Bibob-onderzoeker

Dynamische netwerk analyse: uniek bij Noctua is dat er een dynamische netwerk analyse wordt
gemaakt. Dynamisch betekent dat het netwerk met klikken, of het aanbrengen van handmatige
verbindingen, kan worden uitgebreid. In feite wordt op deze manier onderzoek gedaan.
Postcode scan: per postcode of per gemeente zijn alle bedrijven en activiteiten beschikbaar,
die in een interactieve netwerk view kan worden weergegeven, maar ook op een kaart kunnen
worden geprojecteerd.
Bronnen: vele bronnen zijn aangesloten die het werk van de Bibob-onderzoeker faciliteren.
Voorbeelden zijn de PEP en sanctielijsten, GBA, Kamer van Koophandel, Open Corporates (200
miljoen+ KvK gegevens wereldwijd) UBO-register en Kadaster. Wereldwijd zijn er vele bronnen
beschikbaar. Naar wens kan iedere bron die via een API bereikbaar is worden toegevoegd.
Bepaalde bronnen (insolventies, curatele, faillisssementen) kunnen standaard worden
meegenomen in een achtergrond analyse (notificaties). Het levert uiteraard alleen een
opvallende notificatie op als er hits zijn.
Alerts: met de software kunnen alerts worden ingesteld voor de gesloten Bibob-dossiers, waar
er een vergunning is afgegeven. Indien er veranderingen zijn in de open of gesloten bronnen,
die van belang zijn voor het eerder behandelde dossier, wordt dit automatisch weergegeven. De
Bibob-onderzoeker kan dan besluiten om actie te nemen.
Lichte en zware Bibob-analyse: binnen de software kunnen er verschillende rollen worden
aangemaakt, waardoor er bijvoorbeeld andere bronnen beschikbaar zijn per onderzoeker.
Rapportagetool: met de software wordt de informatie uit de verschillende bronnen opgehaald
en uniform getoond. De informatie wordt automatisch in het rapport gezet. Een audittrail maakt
deel uit van de software, zodat achteraf altijd kan worden aangetoond hoe en wanneer de
informatie is toegevoegd.
Casemanagement: per klant wordt een dossier aangemaakt en per dossier kunnen verschillende
onderzoeken worden uitgevoerd. Onder het casemanagement onderdeel worden per onderzoek
de alerts weergegeven. Casemanagement geeft hiermee per dossier een volledig inzicht in de
structuur.
Export functie: data kan worden geëxporteerd om deze in te laden in bijvoorbeeld Analist´s
Notebook. Hierdoor kan een volledig vooronderzoek worden gedaan met Noctua, wat mensen
die verder onderzoek willen doen met andere software veel tijd bespaart.
Audit trail: elke handeling van een gebruiker wordt op de achtergrond vastgelegd. Juridisch
gezien van groot belang, hiermee worden argumenten voor het weigeren van bijvoorbeeld een
vergunning voor een groot deel onderbouwd. Eveneens kan fout onderzoek worden aangetoond.
Web scraping: digitale informatie van websites met een vaste structuur kan worden
getransformeerd naar het Noctua formaat en als bron worden behandeld.
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In ontwikkeling
Dynamische business rules: werkinstructies en vaste stappen in het onderzoek kunnen in de
software worden geïntegreerd op een manier dat het onderzoek gepresenteerd wordt als een
missie, die spelenderwijs moet worden uitgevoerd. Een unieke manier om de onderzoeker
te motiveren, door gamification, onder het motto: werk mag best leuk zijn! Tevens worden
hiermee de business rules op uniforme wijze door de gebruikers nageleefd.
Slimme kaart: wij werken continue aan het optimaliseren en innoveren van de software.
Op verzoek van een klant wordt gebouwd aan een “slimme kaart”. De fysieke locatie van een
delict of een bedrijf is interessant, maar wat er ontbreekt is context-data, dus data gerelateerd
aan de omgeving.
Meer informatie over de omgeving helpt de onderzoeker om tot belangrijke inzichten te komen.
Voorbeelden van interessante data:
• Wat is de bevolkingsdichtheid en bevolkingssamenstelling van een gebied?
• Hoe is de verdeling van het bestemmingsplan in een bepaalde buurt of wijk?
• Hoeveel vergelijkbare entiteiten bevinden zich in in een straal van 500 meter, of
• Hoeveel vergelijkbare incidenten hebben zich in de buurt voorgedaan in een bepaalde
tijdsperiode? idem voor misdaadcijfers.
Door deze informatie te verzamelen en beschikbaar te stellen in een kaartweergave beschikt
een onderzoeker direct over de noodzakelijke informatie om tot relevante inzichten te komen
over locatiegebonden data.
Postcode scan: een gebied (postcode of postcode range) kan worden gescand voor specifieke
informatie over een tijdsperiode (1 jaar of 1 maand of een periode uit het verleden).
Beschikbaar voor scannen zijn specifieke zaken als geregistreerde bedrijven en misdaadcijfers.
Daarnaast meer algemene zaken als bestemmingsplan, bebouwing en inwoner (leeftijd,
samenstelling, dichtheid, inkomen, migratie).
De uitkomst van de scan is een interactieve rapportage. Dit kan een basis zijn voor verder
onderzoek.
Voor meer informatie: www.noctua.online.nl
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2.1.3 Privacy

Een DPIA vormt een logisch en noodzakelijk deel van de oplevering van de software. Er is in
de software rekening gehouden met de privacywetgeving. Als er sprake is van een afwijkende
situatie wordt in overleg met de klant de software(inrichting) aangepast.
Anekdote: “Wij hebben al sinds lange tijd een ‘zero tolerance’ beleid op het gebied van drugs,
met name de wietteelt”, sprak de vriendelijke gemeenteambtenaar met gepaste trots ons toe,
vlak voor de demonstratie van de Bibob-radar. Nadat de werking van de software was uitgelegd,
werd een case als voorbeeld behandeld en binnen 5 minuten verscheen de voordeur van een
wietteler binnen de gemeente levensgroot op het scherm. Het belang van inzet van de Noctua
software hoefde daarna niet meer te worden uitgelegd.
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2.2 Digitale Opsporing B.V.
Digitale Opsporing B.V. biedt een omgeving om op een efficiënte en effectieve manier onderzoek
op internet uit te voeren.
Waarom is dit een goede tool voor (sociale) rechercheurs en kan dit ook handig zijn voor Bibob
onderzoekers?
• Anoniem: het zoeken laat geen sporen achter, zoals bij normaal internet browsen (een
niet traceerbaar IP-adres, automatisch worden gegevens als navigatiegeschiedenis,
cookies, buffer data, etcetera gewist).
• Versleuteling: gevonden informatie wordt versleuteld opgeslagen.
• Zoekmethoden: binnen de geboden browser is een vaste menu structuur en vaste
methoden van zoeken die het gemakkelijker maken.
• Audit trail: robuuste logging functie kan worden ingeschakeld. Alle handelingen van de
gebruiker binnen het systeem worden vastgelegd. Hiermee kan indien noodzakelijk aan
de wet- en regelgeving worden voldaan.

De applicatie

Internet Rechercheren in de Cloud (iRC) is een beveiligde omgeving, waarmee met persoonlijke
inloggegevens en een extra beveiligingsfactor verbinding maakt. De toegang gaat via de
browser of een remote app van een laptop of pc. Er is dus geen additionele software vereist.
Vanaf iedere locatie kan er worden ingelogd. Via de browser van Digitale Opsporing B.V.
is de onderzoeker anoniem op internet en staan beproefde onderzoeksprogramma’s ter
beschikking. De applicatie is getoetst op de AVG wetgeving en wordt in een Nederlands volledig
gecertificeerd datacentrum gehost.

De basisfunctionaliteiten

iRC heeft een overzichtelijke menustructuur en biedt een overzicht van de websites die
belangrijk zijn bij internetonderzoek. De iRC Digipedia geeft relevante informatie over deze
bronnen en websites, maar ook over bijvoorbeeld de verschillende zoekstrategieën.

OSINT toolkit (OTK)

De ‘OSINT Toolkit’ (OTK) is een uitgebreide zeer geavanceerde toolkit, speciaal ontwikkeld voor
internet onderzoek.
Onderdeel van OTK zijn o.a.:
• casemanagement;
• geautomatiseerd zoeken in open bronnen;
• geautomatiseerd zoeken in databases;
• zoeken op het dark web (met de Dark Web module van iRC is het mogelijk om, zonder
belasting en risico’s voor het eigen netwerk, veilig dark webpagina’s te bezoeken);
• logging van de onderzoeksactiviteiten.
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Bronnen
PIPL

De OSINT Toolkit biedt de mogelijkheid om Pipl te doorzoeken. Pipl is de grootste
personenzoekmachine wereldwijd. Met Pipl kan worden gezocht op naam, e-mailadres,
telefoonnummer of gebruikersnaam, met uitgebreide informatie over een persoon als resultaat.
Informatie over social media accounts, contactgegevens, maar ook over (ex)werkgevers.

RDW

Doorzoeken van RDW gegevens. Zoeken op kenteken of op een gedeelte van het kenteken, op
merk, bouwjaar en kleur, of combinaties hiervan. Ook kan een geavanceerd voertuigrapport
worden opgevraagd met alle relevante informatie over het voertuig.

Snelzoeken

Met behulp van snelzoeken kan er met een muisklik een zoekslag gedaan worden naar de klant
met zoekmachines welke andere en wellicht meer relevante informatie tonen dan de bekende
zoekmachines zoals Google en Yahoo.
Voor meer informatie: www.digitaleopsporing.nl
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2.3 Analyst’s Notebook
Steeds meer gemeenten hebben analisten aangetrokken binnen de ondermijningsaanpak
waarvan de toepassing van de Wet Bibob onderdeel is. Binnen verschillende onderdelen van de
gemeenten wordt soms gebruik van Analyst’s Notebook (IBM) gemaakt. Daarom hieronder een
korte toelichting voor de inzet bij Bibob-analyse.
Analyst’s Notebook is een softwareoplossing om informatie uit grote hoeveelheden gegevens
te halen. Het biedt een hulpmiddel om de verbinding tussen gegevens (telefoongesprekken,
e-mails, transacties, IP-adressen, enz.) te visualiseren. De visualisatie in combinatie met de
analytische algoritmen maakt het een nuttig diepgaand hulpmiddel voor onderzoekers. Relaties
en de chronologische volgorde van de dingen worden duidelijk, eenmaal gevisualiseerd.
Wereldwijd gebruiken meer dan 3000 organisaties uit meer dan 150 landen deze oplossingen op
verschillende gebieden: fraude afdelingen in de financiële sector, de sociale sector, telefoon- en
verzekeringsmaatschappijen, particuliere recherchebureaus, ministeries en voor commercieel
gebruik.
Sterke punten: De teken functionaliteit om de case te verrijken met relevante visuals.
De zwakke punten zijn:
• Standaard zijn er geen (verbindingen met) databronnen aanwezig, die moeten in de
software worden geladen (arbeidsintensief)
• Alle gegevens/data moet worden gewijzigd door de gebruiker naar 1 formaat om de
gegevens “plotbaar” (overdraagbaar) te maken (bijvoorbeeld overzetten naar Excel of
I-base of Blue-base) hetgeen bewerkelijk en minder praktisch is.
• Gebruikers hebben tenminste meerdere dagen training nodig voor ze Analyst´s Notebook
kunnen gebruiken.
De eerste twee punten maken dat Analyst’s Notebook voor de Bibob-onderzoeker minder is.
Er zijn teveel gecompliceerde handelingen die verricht moeten worden, voor een relatief
eenvoudig onderzoek.
Het bedrijf Data-expert B.V. (www.dataexpert.nl) is leverancier van Analyst’s Notebook.
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2.4 Graydon
Graydon is een applicatie die “leunt” op de informatie uit de Kamer van Koophandel. Graydon
levert rapportages gebaseerd op informatie uit jaarrekeningen, die daarna met informatie
worden verrijkt.
Voor de Bibob-onderzoeker is deze financiële informatie daarmee snel en goed leesbaar. De
financiële rapportage n.a.v. de analyse van de gedeponeerde jaarcijfers bevatten:
• totaal van activa, werkkapitaal, eigen vermogen en omzet balans (vergelijking) van de
laatste 5 jaar m.g.v. de gedeponeerde jaarrekeningen;
• bijzonderheden (Xceptions) waaronder:
- wisseling van bestuurders kort na oprichting;
- jaarcijfers van de laatste 3 jaar in één keer gedeponeerd;
- opvallend veel faillissementen;
- financiële ratio’s vertonen extreme waarden (branchevergelijking);
- bevindt zich op adres met verhoogd risico;
- uitzonderlijke negatieve informatie bij Graydon bekend;
- bestuurder heeft een ongebruikelijke leeftijd (katvanger?);
• tevens informatie over: kredietadvies/vlag, kredietlimiet en rating.
Wat zijn de overige mogelijkheden:
• visualisatie van het netwerk waartoe de onderneming behoort;
• raadplegen UBO register van de KvK;
• monitoring functie: instelling van waarschuwing bij adreswijziging, dalen
kredietwaardigheid, wijzigen bestuurder of aandeelhouders;
• gebiedsscan: m.v.v. de bijzonderheden (Xceptions);
• branchescan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld coffeeshops, kappers, nagelstudio’s);
• een PDF c.q. Excel kan worden gedownload in Nederlands of Engels.
Voor meer informatie: www.graydon.nl

2.5 Bureau van Dijk
Bureau van Dijk (https://www.bvdinfo.com/nl-nl/) heeft informatie over bijna 400 miljoen
bedrijven en entiteiten over de hele wereld. 41 miljoen van de particuliere bedrijven hebben
gedetailleerde financiële informatie. Uiteraard omvat het ook beursgenoteerde bedrijven. De
sterke punten zijn onder meer:
• branchebeeld vergelijkingen;
• uitgebreide bedrijfs eigendomsstructuren;
• een holistische kijk op bedrijven.
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3. Bibob-Academie: scan
Is de Bibob-organisatie binnen de gemeente goed geregeld?
Een snelle en gemakkelijke methode is om de Bibob-organisatie te beoordelen aan de hand
van een vragenlijst. De vragen gaan over diverse onderwerpen in relatie tot de Wet Bibob.
Voorbeelden van vragen zijn:
• Vastlegging: hoe is de Wet Bibob in de regelgeving vastgelegd en is dit afdoende?
• Beoordelingen: wie doet wat binnen de organisatie en wat wordt uitbesteed?
• Bronnen: welke interne en externe bronnen worden geraadpleegd?
• Toezicht en handhaving: wordt er alleen een vergunning afgegeven of is er een controle
op de naleving ervan?
• Financiën: is er voor de toepassing van de Wet Bibob budget beschikbaar?
• Financiële beoordeling: wie doet de financiële beoordeling van de Bibob-aanvraag?
• Werkproces Bibob: wordt de werkwijze geborgd in een praktisch werkproces?
• Monitoring: hoe worden Bibob-dossiers over tijd in de gaten gehouden?
Het is sterk aan te raden om de Bibob-organisatie binnen een gemeente regelmatig tegen het
licht te houden. Dus niet eenmaal bij de start, maar regelmatig controleren. Dit kan door
regelmatig een Bibob-scan uit te voeren. Dit is belangrijk, want de georganiseerde misdaad
staat niet stil.
Uit een Bibob-scan volgen – kort samengevat – vaak diverse aanbevelingen:
• aanpassen werkwijze;
• toevoegen van tools;
• aanvullen van gebruikte bronnen;
• meenemen nieuwe ontwikkelingen;
• opmaak werkprocessen ter borging van het Bibob-proces;
• beoordeling of de verwerking van de persoonsgegevens in het Bibob-proces conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is, d.w.z. AVG-proof is.
De scan kan worden gezien als de “Ikea bouwtekening” waarlangs de Bibob-lat kan worden
gelegd en leidt tot een besparing in tijd en kosten en is daarom altijd een goede investering!
https://www.bibobacademie.nl/bibobscan.html
De Bibob-Academie heeft voor veel gemeenten deze scan uitgevoerd en door de ervaring zijn er
altijd praktische adviezen die hieruit volgen.

15

4. Relevante buitenlandse online
bronnen
Brontype

Kosten

On/ off line Land

Link

KvK

Gratis

Online

Albanië

http://www.qkr.gov.al/
search/search-in-trade-register/search- for-subject/

Kadaster

Betaald

Off-line

Albanië

Rechtspraak

Betaald

Off-line

Albanië

Insolventies

Betaald

Off-line

Albanië

Insolventies

Gratis

Online

België

https://kbopub.economie.
fgov.be

KvK

Gratis

Online

België

https://kbopub.economie.
fgov.be

KvK

Gratis

Online

China

http://www.gsxt.gov.cn,
https://www.chinacheckup.com/blogs/articles/
chinese-aic- websites-list,
http://www.sasac.gov.
cn/n2963340/n2971121/
n4956567/495 6583.html

Kadaster

Betaald

Off-line

China

Rechtspraak

Betaald

Online

China

http://wenshu.court.gov.cn/,
http://zhixing.court.gov.cn/
search/

Insolventies

Betaald

Online

China

http://wenshu.court.gov.cn/

Insolventies

Gratis

Online

Duitsland

https://www.unternehmensregister.de/ureg/

KvK

Gratis

Online

Duitsland

https://www.unternehmensregister.de/ureg/

UBO

Betaald

Online

Duitsland

www.transparenzregister.de

Kadaster

Betaald

Online

Engeland en
Wales

https://www.gov.uk/
search-property-information-land-registry

Staatscourant

Gratis

Online

ES, FR, UK, Ir,
Lux, Sw, Cayman

http://opengazettes.com/
search#

KvK

Betaald

Online

Hong Kong

https://www.icris.cr.gov.hk/
csci/, http://www.gov.hk/
en/residents/taxes/etax/services/brn_enq uiry.htm
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Brontype

Kosten

On/ off line Land

Link

Kadaster

Betaald

Online

Hong Kong

https://www1.iris.gov.hk/
eservices/searchlandregister/
search.jsp

Rechtspraak

Gratis

Online

Hong Kong

http://legalref.judiciary.hk/
lrs/common/ju/judgment.jsp

Insolventies

Betaald

Online

Hong Kong

https://www.gov.hk/en/business/registration/deregistration/c ompulsory.htm

KvK

Gratis

Online

Luxemburg

https://www.lbr.lu/mjrcs/
jsp/Index, http://opengazettes.com/

Kadaster

Betaald

Off-line

Luxemburg

http://map.geoportail.lu

Rechtspraak

Gratis

Online

Luxemburg

http://www.justice.public.lu/
fr/jurisprudence/index.html

Insolventies

Gratis

Online

Luxemburg

https://www.barreau.lu/faillites

KvK

Betaald

Online

Marokko

https://www.directinfo.ma

Kadaster

Betaald

Off-line

Marokko

https://www.ancfcc.gov.ma

Rechtspraak

Gratis

Online

Marokko

https://juricaf.org/recherche/+/facet_pays:Maroc,
http://www.jurisprudence.
ma/visitor/register

Insolventies

Betaald

Off-line

Marokko

Kadaster

Betaald

Online

Noord-Ierland

https://www.finance-ni.
gov.uk/articles/landweb-direct-access

KvK

Gratis

Online

Rusland

https://www.nalog.ru/rn77/,
ru.rus.company

Kadaster

Gratis

Online

Rusland

https://rosreestr.ru/site/

Rechtspraak

Gratis

Online

Rusland

http://sudact.ru/, https://
rospravosudie.com/

Insolventies

Gratis

Online

Rusland

https://bankrot.fedresurs.ru/

Kadaster

Betaald

Online

Schotland

https://www.ros.gov.uk/
our-registers/land-register-of-scotland

KvK

Gratis

Online

Turkije

https://www.ticaretsicil.gov.
tr/, https://mersis.gtb.gov.tr/

Kadaster

Betaald

Off-line

Turkije

https://parselsorgu.tkgm.gov.
tr/

Insolventies

Gratis

Online

Turkije

http://www.ticaretsicil.gov.
tr/english/giris.php
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Brontype

Kosten

On/ off line Land

Link

KvK

Gratis

Online

United Kingdom

http://wck2.companieshouse.
gov.uk/

KvK

Gratis

Online

USA

https://www.sec.gov/edgar/
searchedgar/companysearch.
html

KvK

Gratis

Online

wereldwijd

https://opencorporates.com

Domeinen

Gratis

Online

wereldwijd

https://whois.domaintools.
com
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5. Contactgegevens
Bibob-Academie
Ries Kniest
https://www.linkedin.com/in/rieskniest/
Mail: KniestFFO@gmail.com / info@bibobacademie.nl
Mobiel: +31 6 13 74 54 47
Website: www.bibobacademie.nl
Frank Rovers
https://www.linkedin.com/in/frank-rovers-3b26221b/
Mail: frankroversadvies@gmail.com / info@bibobacademie.nl
Mobiel: +31 6 48 13 59 36
Website: www.frankroversadvies.nl / www.bibobacademie.nl

Digint B.V. / Noctua
Horst Streck
https://www.linkedin.com/in/horststreck/
Mail: horst@noctua.online
Mobiel: +31 6 51 23 31 67
Website: www.noctua.online

Graydon
Roberto Tessaro
https://www.linkedin.com/in/robertotessaro/
Mail: r.tessaro@graydon.nl
Mobiel: +31 6 22 17 32 61
Website: www.graydon.nl

Digitale Opsporing B.V.
Paul de Vlieger
https://www.linkedin.com/in/pdevlieger/
Mail: p.devlieger@digitaleopsporing.nl
Mobiel: +31 6 54 91 25 99
Website: www.digitaleopsporing.nl
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