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Formulier Fit & Proper “Nieuwe elementen”
Formulier voor de kennisgeving aan de Nationale Bank van België van elk nieuw element dat een invloed kan
hebben op de beoordeling van de geschiktheid van een bestuurder van een financiële instelling, met uitzondering
van de notificatie van de uitoefening van een nieuwe externe functie waarvoor een specifiek formulier bestaat.

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. BESCHRIJVING EN INVLOED VAN DE NIEUWE ELEMENTEN

1. Beschrijf de nieuwe elementen die van invloed kunnen zijn op de geschiktheid van de betrokken
persoon.

Text

2. Welke invloed kunnen de nieuwe elementen hebben op de geschiktheid van de betrokken persoon?

Text
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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 van toepassing) de volgende documenten te bezorgen:
1. Gedetailleerde infomatie over de nieuwe elementen.
2. Redenering waarom het hierboven beschreven nieuwe element geen herbeoordeling van de

geschiktheid van de betrokken persoon vereist.
3. Notulen van het wettelijk bestuursorgaan of het benoemingscomité dat de herbeoordeling van de

geschiktheid van betrokken persoon heeft uitgevoerd.
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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.”

Datum

Handtekening van de betrokken persoon
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Verklaring door de betrokken instelling

“In mijn hoedanigheid van:

voorzitter van het wettelijk bestuursorgaan

voorzitter van het directiecomité

niet-uitvoerend bestuurder

effectief leider van de niet-EER instelling waarvan de effectief leider van het bijkantoor in België
 hiërarchisch afhangt

van .................................................................................................................. (naam van de betrokken
instelling), verklaar ik, ondergetekende, ...................................... (naam en voornaam), na de
gebruikelijke controles te hebben uitgevoerd, dat de informatie die ...........................................................
(naam en voornaam van de betrokken persoon) aan de Nationale Bank van België verstrekt in dit
formulier, voor zover mij bekend, correct is.

……………………………………………………………………….. (naam van de betrokken instelling)
verbindt zich ertoe om de Nationale Bank van België onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle
wijzigingen in de in dit formulier verstrekte informatie waarvan zij kennis heeft en die de beoordeling van
de geschiktheid van de kandidaat door de Nationale Bank van België kunnen beïnvloeden.”

Datum

Titel

Handtekening
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Beschrijving Uploaden
1) Exporteer het formulier “Nieuwe
elementen” in PDF
2) Onderteken het document
3) Scan het document in PDF
4) Upload het ondertekende PDF-
document hieronder
Upload het ondertekende PDF-document
hiernaast


