
Informatie uit het 

’Gewerbezentralregister’ voor 

buitenlandse gemeenten 

Algemeen 

Het ‘Gewerbezentralregister’ wordt 

door het Duitse Bundesamt für 

Justiz -Federaal Bureau voor Justitie 

- als registratieautoriteit 

bijgehouden en bevat informatie 

over Duitse ondernemers.  

Het  ‘Gewerbezentralregister’ is 

geen centraal register dat gegevens 

bevat over alle bedrijfsactiviteiten in 

Duitsland en diens ondernemers.  

Informatie uit dit register kan echter 

van belang zijn voor buitenlandse 

gemeenten in het kader van de 

bestuurlijke aanpak van 

georganiseerde criminaliteit. 

Het is voor buitenlandse overheden 

en dus gemeenten mogelijk om een 

aanvraag voor 

informatieverstrekking in te dienen. 

Het Bundesamt für Justiz beslist 

over elke individuele aanvraag. 

 

Beschikbare informatie 

Het ‘Gewerbezentralregister’ biedt 

gegevens over besluiten van de 

autoriteiten om een bedrijf te 

verbieden zijn activiteiten voort te 

zetten wegens onbetrouwbaarheid 

of ongeschiktheid van een 

ondernemer.  

 

 

Het register bevat onder andere de 

volgende gegevens: 

 Weigering of intrekking van 

een vereiste 

bedrijfsvergunning door de 

bevoegde autoriteit.  

 Het verbod op commerciële 

activiteiten waarvoor geen 

vergunning nodig is wegens 

onbetrouwbaarheid of 

ongeschiktheid van de 

ondernemer. 

 Besluiten tot het opleggen 

van boetes, met name 

inbreuken op de fiscale 

regelgeving, die zijn 

genomen in het kader van 

de exploitatie van een 

bedrijf. 

 Een selectie van bepaalde 

strafrechtelijke 

veroordelingen wanneer 

het gepleegde delict 

verband houdt met de 

uitoefening van de 

desbetreffende activiteit.  
 

Bestuursrechtelijke besluiten -en 

overtredingen kunnen gevolgen 

hebben voor natuurlijke personen 

en rechtspersonen. Strafrechtelijke 

veroordelingen hebben alleen 

betrekking op natuurlijke personen.  

In het geval van een 

exploitatieverbod kan niet alleen de 

persoon die het bedrijf uitoefent 

worden geregistreerd, maar ook 

een gevolmachtigde of een persoon 

die met de leiding van het bedrijf is 

belast. 

 

Besluit over de 

informatieverstrekking 

Informatie uit het  

‘Gewerbezentralregister’ wordt aan 

buitenlandse instanties verstrekt 

indien de verzoekende buitenlandse 

autoriteit vergelijkbaar is met een 

Duitse instantie dat volgens het 

Duitse recht ook toegang zou 

krijgen voor hetzelfde doel.  

Het Bundesamt für Justiz behandelt 

het informatieverzoek van een 

buitenlandse (overheids-)instantie 

met name op basis van deze 

voorwaarde.  

Volgens het Duitse recht kan dus 

informatie worden verstrekt aan 

overheden die zelf een besluit 

voorbereiden, zoals de weigering 

van een vergunning of het verbod 

van een bedrijf op grond van 

onbetrouwbaarheid of 

ongeschiktheid van de ondernemer. 

Derhalve kan dergelijke informatie 

worden verstrekt aan buitenlandse 

autoriteiten met dezelfde taak.  

 

Formele voorwaarden 

Wat de formele voorwaarden 

betreft, behandelt het Bundesamt 

für Justiz in het algemeen de 

informatieverzoeken uit het 

‘Gewerbezentralregister’ op 

dezelfde manier als de binnenlandse 

autoriteiten.  



 

T: +31 (0)88 16 87 380 

E: euriec.rik.limburg@politie.nl 

W: www.euriec.eu 

Vragen of meer informatie?  

Neem dan contact op  

met het EURIEC 

Het verzoek dient schriftelijk (of per 

mail: Poststelle@bfj.bund.de) te 

worden ingediend bij het 

Bundesamt für Justiz in Bonn, 

Referat IV 2 - Internationale 

Registerangelegenheiten - onder 

vermelding van het doel waarvoor 

de informatie is bestemd. Voor de 

aanvraag hoeft geen speciaal 

formulier opgesteld te worden. 

Hiervoor kan gebruik worden 

gemaakt van het standaard format 

op de website van het EURIEC.  

Het is vereist om aan te geven of 

informatie wordt gevraagd over een 

rechtspersoon of een natuurlijk 

persoon. Voor informatie over een 

natuurlijk persoon zijn de volgende 

gegevens nodig: 

 Geboortedatum 

 Naam bij geboorte, 

achternaam, voornamen 

 Geboorteplaats 

 Nationaliteit en, indien van 

toepassing, afwijkende 

persoonsgegevens. 

 

 

 

 

 

Voor informatie over een 

rechtspersoon zijn de volgende 

gegevens nodig: 

 Rechtsvorm 

 het registratienummer in 

een openbaar register of 

het referentienummer van 

de vergunningverlenende 

autoriteit  

 De registratierechtbank of 

de vergunningverlenende 

instantie  

 De naam (Firma) en de 

statutaire zetel. 

 

In het kader van het bieden van 

bestuurlijke bijstand – ‘Amtshilfe ’– 

worden geen kosten in rekening 

gebracht voor de behandeling van 

de aanvraag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://euriec.ondernemerstegenondermijning.nl/
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