
 

 

Standaardformulier voor de verklaring van de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de naleving 
van de voorwaarden voor de toepassing van de vereenvoudigde procedure voor het verlenen van 

goedkeuring om verzekerings- of herverzekeringsdocumenten op papier op een andere plaats dan de 
hoofdzetel te bewaren 

 
Onderneming: AAN TE VULLEN 

Met deze verklaring wordt uitvoering gegeven aan artikel 3, § 2 van het Reglement van de Nationale Bank van België van 12 mei 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekerings- of 

herverzekeringsdocumenten (goedgekeurd bij koninklijk besluit van 11 september 2020).  

Ik bevestig bij deze dat voldaan is aan de volgende voorwaarden voor de toepassing van de vereenvoudigde procedure voor het verlenen van goedkeuring voor het 

op papier bewaren van verzekerings- of herverzekeringsdocumenten: 

  
1. documenten die betrekking hebben op dezelfde activiteitenportefeuille worden op dezelfde plaats bewaard: 
2. de bewaarplaats[en] [is/zijn] toegankelijk voor de Bank, de FSMA en de gerechtelijke autoriteiten en voldoet [voldoen] aan de brandbeveiligingsmaatregelen om 

de integriteit van de documenten te waarborgen; 
3. de voorwaarde die inhoudt dat, indien niet alle documenten eveneens worden bewaard op IT-dragers die zich in België of in de EER bevinden en die garanties 

bieden inzake de beveiliging en de vertrouwelijkheid, de bewaarplaats(en) zich in België moet(en) bevinden, is [vervuld] of [is niet van toepassing omdat alle 
documenten eveneens worden bewaard op IT-dragers die zich in België of in de EER bevinden en die garanties bieden inzake de beveiliging en de 
vertrouwelijkheid]; [schrappen wat niet van toepassing is]   

4. de beveiligings- en continuïteitsmaatregelen worden periodiek gecontroleerd door [de onderneming];  
5. [In geval van uitbesteding: een uitbesteding overeenkomst is tussen de twee partijen gesloten om de bewaring van de documenten en de bijbehorende rechten en 

plichten te regelen.]  

 
Deze verklaring betreft de bewaring op papier in [adres in te vullen] waarvoor een beschrijving van het voorgenomen bewaarsysteem is opgenomen in het dossier 
(als bedoeld in artikel 3, § 2, van het Reglement van 12 mei 2020) dat op [datum in te vullen] aan de Nationale Bank van België werd bezorgd. 
 
[In te vullen indien de bewaring wordt uitbesteed : Het dossier « uitbesteding » is bezorgd aan de NBB op [datum in te vullen]]. 
 

Tot slot verbind ik mij ertoe de Nationale Bank van België onverwijld in kennis te stellen van eventuele belangrijke wijzigingen in het bewaarsysteem ten opzichte van 

de informatie die in het bovengenoemde dossier is opgenomen. 

 

Datum: [DD/MM/JJJJ] 

 

 

___________________ 

[Naam en Voornaam] 

Voorzitter van het directiecomité van [onderneming] 


