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Afkortingen functies

De netwerktekening is gebaseerd op informatie uit het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel. In de
netwerktekening zijn natuurlijke personen, rechtspersonen en
ondernemingen, adressen van rechtspersonen en ondernemingen
en handelsnamen te vinden, die een link hebben met de
bevraagde rechtsperso(o)nen. De gegevens gaan terug tot 2010.
Indien gewenst kan Justis informatie toevoegen uit andere
openbare bronnen, zoals het Kadaster of buitenlandse
handelsregisters.

In een netwerktekening kunnen verschillende functies staan.
De meest gebruikte afkortingen zijn:
EA = Enig aandeelhouder
AH = Aandeelhouder
BEST = Bestuurder
COMM = Commissaris

GEV = Gevolmachtigde
OV = Overige functies
EIG = Eigenaar
VENN = Vennoot

Er kunnen ook andere functies in staan, deze staan dan in de
legenda.

Onderdelen
In een netwerktekening staan verschillende onderdelen (de
meest gebruikte staan hieronder). Een rechtspersoon is een NV,
BV, stichting of vereniging. Onder een samenwerkingsverband
verstaan we een commanditaire vennootschap, rederij,
maatschap of vennootschap onder firma.

Kleurgebruik
Kleuren items
Groen =	(door u) bevraagde (rechts-)persoon of relevante
betrokkenen (bij een risicomelding)
Rood = gefailleerde (rechts-)persoon
Oranje = rechtspersoon waarvan de activiteiten zijn gestaakt
Blauw =	ontbonden of gefuseerde rechtspersoon of opgeheven
samenwerkingsverband, eenmanszaken en B.V. i.o.
Kleuren verbindingslijnen
In een netwerktekening kunnen de verbindingslijnen verschillende
kleuren hebben. Hierdoor ziet u in één oogopslag de onderlinge
relaties tussen personen en rechtspersonen. Bij de netwerk
tekening krijgt u een uitleg over de lijnen. In de legenda bij de
netwerktekening staat de betekenis van de kleuren.

Verbindingslijnen en data
Een doorgetrokken lijn laat een huidige relatie zien (zie de lijn
tussen de man en rechtspersoon A in de tekening hiernaast).
De datum op de lijn is de begindatum van de functievervulling.
De pijl bij de lijn wijst naar wie betrokken is bij welke
rechtspersoon of onderneming.
Een onderbroken lijn laat een historische (oude) relatie zien
(zie de lijn tussen de vrouw en de rechtspersoon). De data op de
verbindingslijn zijn de begin- en einddatum van de functievervulling. De pijl bij de lijn wijst naar wie betrokken is bij welke
rechtspersoon of onderneming.

Betrokkenheid
In de netwerktekening staat middels de verbindingslijnen welke
personen direct en indirect met elkaar verbonden zijn. De pijl van
de verbindingslijn wijst naar de onderneming of rechtspersoon
waarbij een persoon betrokken is. In de voorbeeldtekening
hierboven is de man als bestuurder betrokken bij rechtspersoon A.
Via rechtspersoon A is hij ook betrokken bij rechtspersoon B en bij
het samenwerkingsverband.

Maatwerk en op locatie
Justis kan altijd maatwerk leveren. Zo kunnen we de tekening,
bijvoorbeeld afbakenen op een bepaalde tijdsperiode, bepaalde
personen of bepaalde bronnen. U kunt kiezen hoe u de netwerktekening geleverd wil hebben: anb., excel, pdf of op papier. Justis
kan altijd een toelichting komen geven op de geleverde netwerktekening op locatie óf bij ons op kantoor, in afstemming met de
analist die de tekening heeft gemaakt. Daarnaast kunnen
netwerktekeningen direct op locatie of bij ons op kantoor worden
gemaakt, zodat u betrokken bent bij de keuzes qua afbakening.

Contact
Voor vragen over de netwerktekening of het aanvragen ervan kunt
u contact met ons opnemen via
088-988 22 88 of via
trackiv@justis.nl.
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