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Formulier Fit & Proper “Nieuwe elementen
-Update externe functie”

Dit formulier is bestemd om de Nationale Bank van België in kennis te stellen van een belangrijke wijziging met
betrekking tot een eerder gemelde externe functie die wordt uitgeoefend door een kaderlid van een financiële
instelling.

I.  GEGEVENS VAN DE INSTELLING

Vul de gegevens in van de instelling waar de betrokken persoon een functie uitoefent:

1. Naam van de instelling

2. Ondernemingsnummer

II. PERSOONSGEGEVENS VAN DE BETROKKEN PERSOON

1. Naam

2. Voornaam

3. Geboorteplaats en -datum
- Geboorteplaats
- Geboortedatum
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III. DETAILS OF THE POSITION

1. Geef hieronder aan welke functie de betrokken persoon in de instelling uitoefent. Bij meerdere
functies dienen alle toepasselijke vakjes aangevinkt te worden.

uitvoerend bestuurder

niet-uitvoerend bestuurder

voorzitter van het wettelijk bestuursorgaan

voorzitter van het auditcomité

voorzitter van het remuneratiecomité

voorzitter van het risicocomité

voorzitter van het benoemingscomité

lid van het auditcomité

lid van het remuneratiecomité

lid van het risicocomité

lid van het benoemingscomité

lid van het directiecomité

voorzitter van het directiecomité

effectief leider van een instelling zonder directiecomité

effectief leider van een bijkantoor

verantwoordelijke van de compliancefunctie

verantwoordelijke van de interneauditfunctie

verantwoordelijke van de risicobeheerfunctie

verantwoordelijke van de actuariële functie

contactpersoon dieverantwoordelijk is voor de uitbesteede compliancefunctie

contactpersoon die verantwoordelijk is voor de uitbesteede interneauditfunctie

contactpersoon die verantwoordelijk is voor de uitbesteede risicobeheerfunctie

contactersoon die verantwoordelijk is voor de uitbesteede actuariële functie

2. Wordt de functie uitgeoefend als
vertegenwoordiger van een EER-lidstaat1?

Ja/Nee/NVT

1 Enkel voor significante kredietinstellingen in de zin van art. 3, 30° van de wet van 25 april 2014.
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IV. BESCRIJVING VAN DE NIEUWE EXTERNE FUNCTIE

Gelieve de volgende informatie te geven:

1. Identificatie van de derde vennootschap/onderneming /instelling/vereniging

Maatschappelijke naam van de
vennootschap/onderneming/instelling/vereniging

KBO-nummer

LEI-code (indien van toepassing)

Nationalitieit

Zetel: straatnaam en nummer, postcode, stad en
land

Rechtsvorm

Activiteitssector ☐ Bancaire en financiële sector
☐ (Her)Verzekeringssector
☐ Sector die in het verlengde liggen van de
(her)verzekeringsactiviteiten
☐ Instelling voor collectieve belegging die
geregeld is bij statuten of beheermaatschappij van
een ICB
☐ Patrimoniumvennootschap
☐ Anders

Indien “Anders”, gelieve toe te lichten

Hoofdzakelijk commerciële doeleinden ☐ Ja
☐ Nee

Nauwe banden met de gereglementeerde
instelling

☐ Ja
☐ Nee

Opmerking bij de band

Zakelijke relatie met de instelling ☐ Ja
☐ Nee

Opmerking bij de zakelijke relatie

Notering op een gereglementeerde markt ☐ Ja
☐ Nee

Naam van de groep (indien van toepassing)

Maatschappelijke naam van de entiteit aan het
hoofd van de groep (indien van toepassing)

2. Kenmerken van de externe functie

Referentiecode extern functie

Begindatum van de externe functie DD-MM-YYYY

Einddatum van de externe functie DD-MM-YYYY of onbepaald

Aard van de externe functie ☐ Niet-uitvoerend bestuurder
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☐ Uitvoerend bestuurder of lid van het
directiecomité (niet-bestuurder) of lid van het
dagelijks bestuur

☐ Anders (bijvoorbeeld als de externe functie
geen mandaat is)

Indien “Anders”, gelieve toe te lichten

Tijdsbesteding aan de externe functie (aantal
dagen per jaar)

Andere opmerkingen over de externe functie Bijvoorbeeld uitzondering n.a.v. een verwerving
bvan een deelneming

3. Procedure voor het verlenen van de toestemming

Datum van de geldende interne regels DD-MM-YYYY

Datum waarop de toestemming werd verleend DD-MM-YYYY

Bestuursorgaan dat de toestemming heeft
verleend

☐ Raad van Bestuur
☐ Directiecomité

Andere opmerkingen over de toestemming

4. Impact op tijdsbesteding en onafhankelijkheid van geest van de betrokken persoon

Totaal aantal dagen per jaar dat wordt besteed
aan alle functies samen

X

Bevoorrechte telling van toepassing ☐ Ja
☐ Nee

Indien ja, uitleg over de nauwe banden

Aantal mandaten, inclusief bevoorrechte telling
(indien van toepassing)

X

Conclusie wat betreft de impact van de externe
functie op de onafhankelijkheid van geest van de
betrokken persoon

5. Openbaarmaking van de externe functie

Openbaarmaking vereist ☐ Ja
☐ Nee

Wijze van openbaarmaking ☐ Jaarverslag
☐ Website

Datum van de eerste openbaarmaking DD-MM-YYYY

Datum van de laatste bijwerking van de website
of van de openbaarmaking in het jaarverslag

DD-MM-YYYY
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V. BIJLAGEN

Eventuele bijkomende informatie die de betrokken
persoon of de onder toezicht staande entiteit van
belang acht

Vrije tekst

Gelieve, indien relevant, alle documenten te verstrekken die u nuttig acht.
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Verklaring van de betrokken persoon

“Ik, ondergetekende, (naam en voornaam) van de betrokken persoon):
o verklaar dit formulier voor echt en naar beste weten te hebben ingevuld:
o verbind mij ertoe om de betrokken instelling onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle

wijzigingen in de door mij verstrekte informatie:
o neem bovendien akte van het feit dat de bewuste mededeling van foutieve en / of onvolledige

informatie de beoordeling van de van mij vereiste kwaliteiten voor de uitoefening van de functie(s)
in de instelling negatief zal beïnvloeden.”


