Aanvraagformulier
Gedragsverklaring Aanbesteden
Zie punt 1 toelichting voor het invullen van dit formulier;
Invullen in blokletters.

1

Invullen door Aanvrager
Wordt de aanvraag namens een rec htspersoon ingediend? O nder rec htspersoon worden de volgende
rec hts vormen verstaan: N aamloze V ennootschap, Bes loten V ennootschap, Stichting, V ereniging, V .O .F. en
M aatschap.
ja.

V ul de gegevens van de aanvra gende rec htspersoon in onder 1 .1 . V oor het volledig invullen van
het aanvraagformulier, dient u ook de formulieren A , B, C en D in te vullen.

nee.

U heeft een eenmans zaak of bent zelfs tandige zonder personeel. U dient hieronder onder 1 .1
uw KvK ins c hrijvingsnummer, bedrijfs naam en ves tigingsplaats in te vullen.
O p formulier B dient u uw pers oonlijke gegevens in te vullen.
D e formulieren A , C en D dient u niet in te vullen.

1.1 Gegevens van de rechtspersoon die de GVA verlangt
Bedrijfsnaam
N aam rec htspersoon
Rec htsvorm
en Kvk- Inschrijvingsnummer

Rec htsvorm

KvK-Inschrijvingsnummer

Straat en huisnummer

P ostcode

L and

P laats

V es tigingsadres

T elefoonnummer werk

E - mailadres

T elefoonnummer en e- mailadres

1.2 Aantal extra exemplaren van de GVA
Hieronder kunt u aankruis en hoeveel extra exemplaren u wens t te ontvangen. U kunt alleen extra exemplaren
aanvragen indien de GVA wordt aangevraagd namens een rechts pers oon.
10
20
50
75

exemplaren
exemplaren
exemplaren
exemplaren
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Aanvraagformulier
Gedragsverklaring Aanbesteden
Formulier A

Nummer

Alleen invullen indien de aanvrager een rechtspersoon is.
Op het uittreksel van de KvK staan de bestuurders vermeld. Dit
kunnen rechtspersonen en/of natuurlijke personen zijn.
Rechtspersonen die in de KvK als bestuurder staan vermeld,
dienen een A-formulier in te vullen en deze dienen vervolgens
genummerd te worden als A1, A2 en verder.
Voor iedere te onderzoeken rechtspersoon dient formulier A
afzonderlijk te worden ingevuld.
Invullen in blokletters.

Gegevens van rechtsperso(o)nen die bestuurder zijn
Bedrijfsnaam
N aam rec htspersoon
Rec htsvorm
en Kvk- Inschrijvingsnummer

Rec htsvorm

KvK-Inschrijvingsnummer

Straat en huisnummer

P ostcode

L and

P laats

V es tigingsadres

T elefoonnummer werk

E - mailadres

T elefoonnummer en e- mailadres
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Aanvraagformulier
Gedragsverklaring Aanbesteden
Formulier B

Nummer

Alleen invullen indien de aanvrager een rechtspersoon is.
Op het uittreksel van de KvK staan de bestuurders vermeld. Dit
kunnen rechtspersonen en/of natuurlijke personen zijn.
Natuurlijke personen die in de KvK als bestuurder staan
vermeld, dienen een B-formulier in te vullen en deze dienen
vervolgens genummerd te worden als B1, B2 en verder.
Voor iedere te onderzoeken natuurlijk persoon dient formulier B
afzonderlijk te worden ingevuld (zie toelichting punt 3);
Zie punt 4 toelichting voor de bij dit formulier te voegen
bijlage(n); Invullen in blokletters.

Gegevens van natuurlijke personen die bestuurder zijn
man

vrouw (indien gehuwd, tevens meis jesnaam vermelden)

N aam

T ussenvoegsels (bijvoorbeeld: de, van, van der, etc.)

A c hternaam en tus senvoegsels
V oorna(a)m(en) voluit
D ag

M aand

J aar

G eboortedatum
G eboortegemeente

G eboorteland

G eboorteplaats buitenland invullen
indien geboorteland anders dan
N ederland is . Benaming ten tijde van
Woonadres
geboorte invullen.
P os tadres invullen indien dit
afwijkt van woonadres
L and

P ostcode

P laats

Burgers ervicenummer
T elefoonnummer en e- mailadres
N ationaliteit(en)
P laats

D ag

P laats en datum
Va

H andtekening
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M aand

J aar

Aanvraagformulier
Gedragsverklaring Aanbesteden
Formulier C

Nummer

Alleen invullen indien de aanvrager een rechtspersoon is.
Zie punt 1 toelichting voor antwoord op de vraag over welke
voormalige bestuurders gegevens dienen te worden verstrekt.
Voor iedere te onderzoeken natuurlijk persoon dient formulier C
afzonderlijk te worden ingevuld (zie toelichting punt 3);
Zie punt 4 toelichting voor de bij dit formulier te voegen
bijlage(n);
Invullen in blokletters.

Gegevens van voormalig bestuurders
man

vrouw (indien gehuwd, tevens meis jesnaam vermelden)

N aam

T ussenvoegsels (bijvoorbeeld: de, van, van der, etc.)

A c hternaam en tus senvoegsels
V oorna(a)m(en) voluit
D ag

M aand

J aar

G eboortedatum
G eboortegemeente

G eboorteland

G eboorteplaats buitenland invullen
indien geboorteland anders dan
N ederland is . Benaming ten tijde van
Woonadres
geboorte invullen.
P os tadres invullen indien dit
afwijkt van woonadres
L and

P ostcode

P laats

Burgers ervicenummer
T elefoonnummer en e- mailadres
N ationaliteit(en)
P laats

D ag

P laats en datum
Va

H andtekening
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M aand

J aar

Aanvraagformulier
Gedragsverklaring Aanbesteden
Formulier D
Zie punt 4 toelichting voor de bij dit formulier te voegen
bijlage(n);
Invullen in blokletters.

Gegevens indiener/gemachtigde
man

vrouw (indien gehuwd, tevens meis jesnaam vermelden)

N aam

T ussenvoegsels (bijvoorbeeld: de, van, van der, etc.)

A c hternaam en tus senvoegsels
V oorna(a)m(en) voluit
D ag

M aand

J aar

G eboortedatum
G eboortegemeente

G eboorteland

G eboorteplaats buitenland invullen
indien geboorteland anders dan
N ederland is . Benaming ten tijde van
Woonadres
geboorte invullen.
P os tadres invullen indien dit
afwijkt van woonadres
L and

P ostcode

P laats

T elefoonnummer

E - mailadres

T elefoonnummer en e- mailadres
Bent u s tatutair bevoegd tot het doen
van deze aanvraag?

ja

>

nee

I ndien u op grond van de s tatuten niet gerechtigd bent tot het doen van deze aanvraag, dient een door een
daartoe bevoegde functionaris getekende verklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat u hiertoe bent
gemachtigd.

P laats

D ag

P laats en datum

H andtekening
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M aand

J aar

Aanvraagformulier
Gedragsverklaring Aanbesteden
Toelichting

1

Algemene informatie

1.1

Wat is een Gedragsverklaring Aanbesteden?

1.2

Wat is een rechtspersoon?

1.3

Over welke voormalige bestuurders moeten gegevens worden verstrekt?

E en gedrags verklaring aanbesteden (G VA) is een verklaring van O nze M inister van V eiligheid en J us titie dat uit een onderzoek naar
de betrokken natuurlijke persoon of rec hts persoon geen bezwaren bes taan in verband met ins chrijving op overheidsopdrachten,
s pec iale- sectoropdrachten, c oncessieovereenkomsten voor openbare werken of prijs vragen.

I n de Wet jus titiële en s trafvorderlijke gegevens wordt als rec htspersoon beschouwd de rec htspersoon zoals bedoeld in Boek 2
Burgerlijk Wetboek, als mede daarmee gelijkgestelde organisaties zoals be doeld in artikel 5 1 lid 3 Wetboek van Strafrecht,
waaronder de vennootschap onder firma (vof) en de maats chap.

I n het kader van een aanvraag voor een G VA worden niet alleen gegevens in de beoordeling betrokken van de huidige bes tuurders,
maar kunnen ook gegevens van voormalige bes tuurders worden meegewogen. G egevens over voormalige bestuurders worden
meegewogen voor zover s prake is van voormalig bestuurders uit de 1 2 maanden voorafgaand aa n de aanvraag die ten tijde van de
G V A aanvraag nog een beleidsbepalende func tie binnen de rec htspersoon bekleden.

2
2.1

Betaling leges

Legesbedrag

V oor het bes lissen op een aanvraag voor een G edragsverklaring Aanbesteden worden meerdere onderzoeken verricht. D e hoogte
van de leges bedraagt €1 47,50,- per aanvraag.
V oor ieder extra exemplaar van de G VA wordt het leges bedrag verhoogd met één euro. Wanneer u bijvoorbeeld 1 0 extra
exemplaren bes telt, verhoogt u de leges naar € 1 5 7 ,50,- . E xtra exemplaren kunnen alleen worden aangevraagd wanneer de G VA
aanvraag namens een rec htspersoon wordt ingediend.

2.2

Wijze van betaling

2.3

Geen terugbetaling bij intrekking aanvraag

H et leges bedrag dient bij het vers turen van de aanvraag te worden overgemaakt op:
Rekeningnummer: 5 6.9 9.90.971 (Royal Bank of Sc otland)
t.n.v. M inisterie van V eiligheid en J us titie, D ienst J ustis, CO VOG te D en H aag
o.v.v. <naam indiener aanvraag> + <naam rec hts persoon>
Zodra het volledig te betalen bedrag is ontvangen, wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Bij intrekking van een in behandeling genomen aanvraag vindt geen terugbetaling van leges plaats.

3

Formulieren A, B, C en D

Formulier A
A lgemeen: indien binnen de rec htspersoon één of meer rec hts perso(o)n(en) moeten worden onderzoc ht, moet Formulier A voo r
iedere te onderzoeken rec htspersoon afzonderlijk worden ingevuld. H ierbij dient het formulier als volgt te worden genummerd: A 1 ,
A 2 , etc .
Formulier B
A lgemeen: dit formulier moet voor iedere te onderzoeken natuurlijke persoon afzonderlijk worden ingevuld. H ierbij dient het
formulier als volgt te worden doorgenummerd: B1 , B2 , etc .
Formulier C
A lgemeen: dit formulier moet voor iedere te onderzoeken natuurlijke p ersoon afzonderlijk worden ingevuld. H ierbij dient het
formulier als volgt te worden doorgenummerd: B1 , B2 , etc .
Formulier D
A lgemeen: de indiener van de aanvra ag is veelal één van de natuurlijke personen wiens gedrag moet worden onderzoc ht
(Formulier B). O ok in dat geval moeten de gegevens op beide formulieren worden ingevuld.
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Voorbeeld indienen GVA RP aanvraag
D e aanvraag wordt ingediend door de rec hts persoon die de G VA verlangt. A ls een onderdeel van een rec htspersoon een G VA wens t
te ontvangen, bijvoorbeeld een doc hteronderneming, dient deze de G V A aanvraag te initiëren. D e aanvragende rechtspersoon vult
de gegevens in onder 1 .1 .
O p het uittreks el van de KvK s taan de bes tuurders vermeld. D it kunnen rec htspersonen en/of natuurlijke personen zijn.
Rec htspersonen die in de KvK als bes tuurder van de aanvragende rec htspersoon s taan vermeld, dienen een A -formulier in te vullen
en deze dienen vervolgens genummerd te worden als A 1, A 2 en verder. A lle natuurlijke personen die als bestuurder van de
aanvragende rec htspersoon s taan vermeld dienen een B - formulier in te vullen en deze dienen vervolgens genummerd te worden als
B1 , B2 en verder. H ierbij is het goed om in de g aten te houden dat een rec hts persoon een bes tuurder kan zijn van de aanvragende
rec hts persoon, maar dat onder deze bes tuurder weer natuurlijke pers onen als bes tuurder s taan vermeld. O ok deze natuurlijke
pers onen moeten een B - formulier invullen.
T er illus tratie het volgende voorbeeld:
I n het eers te voorbeeld wordt de aanvraag ingediend door een rec htspersoon. U it het uittreksel van de K amer van Koophandel blijkt
dat de aanvragende rec htspersoon zowel natuurlijke personen als bestuurder heeft (B1 en B2 ) als m ede andere rechtspersonen als
bes tuurder (A 1 en A 2). Rec htspersoon A 1 heeft vervolgens weer een natuurlijk pers oon als bestuurder (B3 ) en een rec htspersoon
als bes tuurder (A 3). Rec htspersoon A 4, die bes tuurder is van A3 heeft tenslotte nog een tweetal natuurlijke personen als
bes tuurder (B5 en B6 ).
Rec htspersoon als bes tuurder
N atuurlijk persoon als bes tuurder

A anvragende
rec hts persoon

Rec htspersoon

Rec htspersoon

A1

A2

N atuurlijk persoon
behorend bij de
aanvragende
rec hts persoon
B1

N atuurlijk persoon
behorend bij A 1

Rec hts pers oon

B3

B4

Rec hts pers oon
A4

B5

B2

N atuurlijk persoon
behorend bij A 2

A3

N atuurlijk persoon
behorend bij A 4

N atuurlijk persoon
behorend bij de
aanvragende
rec hts persoon

N atuurlijk persoon
behorend bij A 4
B6
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4

Checklist bijlagen

M et het aanvraagformulier dienen de volgende bijlagen te worden meeg es tuurd:
E en kopie betalingsbewijs
E en rec ent en origineel uittreksel (niet ouder dan 1 4 dagen) uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
Formulier A
V an elk van de te onderzoeken rechtspersonen een rec ent en origineel uittreksel (ni et ouder dan 1 4 dagen) uit het
handels register van de Kamer van Koophandel.
I ndien geen ins chrijving heeft plaatsgevonden, moet een kopie van de s tatuten worden bijgevoegd;
Formulier B
V an elk van de te onderzoeken natuurlijke personen een goed leesbare kopie van de pagina(’s ) uit een geldig legitimatiebewijs
waarop de pas foto en pers oonsgegevens s taan.
Formulier C
V an elk van de te onderzoeken natuurlijke personen een goed leesbare kopie van de pagina(’s ) uit een geldig legitimatiebewijs
waarop de pas foto en pers oonsgegevens s taan.
Formulier D
E en goed lees bare kopie van de pagina(’s ) uit een geldig legitimatiebewijs waarop de pas foto en pers oonsgegevens van de
indiener van de aanvraag s taan;
E en kopie van het gedeelte van de s tatuten waaruit blijkt da t de indiener hiertoe is gemachtigd, of
E en mac htiging voor het indienen van de G VA aanvraag

5

Versturen aanvraag

H et aanvraagformulier en bijlagen versturen naar:
M inis terie van V eiligheid en J us titie / D iens t J ustis / C O VO G
P os tbus 1 6115
2 5 0 0 BC D en H aag

6

Belangrijk!

Bij aangetroffen onjuis theden en/of onvolledigheden ontvangt de rec htspersoon het verzoek de gegevens te c orrigeren, dan wel aan
te vullen binnen een termijn van 1 4 dagen. I ndien niet binnen deze termijn aan het verzoek wordt voldaan, kan de aanvraag
buiten behandeling worden ges teld.
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