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Bijlage 2 Circulaire NBB_2012_XX dd. XXX

Standaardformulier voor de mededeling van nieuwe gegevens betreffende een 
persoon die de functie van lid van het directiecomité / bestuurder / effectieve 
leider / verantwoordelijke van een onafhankelijke controlefunctie uitoefent 

 

Toepassingsveld  :

Kredietinstellingen, beursvennootschappen, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld, 
vereffeningsinstellingen, met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, (her)verzekeringsondernemingen, 
(gemengde) financiële holdings en verzekeringsholdings.

 

De persoonsgegevens die via dit formulier worden verstrekt, zullen door de Nationale Bank van België (NBB), 
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, worden verwerkt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De NBB verwerkt deze gegevens om de naleving te controleren van de hierna vermelde wettelijke bepalingen.

De verwerkte persoonsgegevens mogen, in voorkomend geval, enkel aan derden worden meegedeeld onder de 
voorwaarden als bedoeld in de artikelen 36 / 13 en 36 / 14 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het 
organiek statuut van de Nationale Bank van België.

Binnen de grenzen voorzien bij de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebben 
de natuurlijke personen van wie persoonsgegevens zijn verwerkt, recht op toegang en op verbetering van die 
gegevens, conform de artikelen 10 en 12 van de voornoemde wet van 8 december 1992.
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TITEL I. GEGEVENS BETREFFENDE DE INSTELLING

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

1. Naam van de instelling

2. Adres

3. Telefoon- en faxnummer

4. Ondernemingsnummer

5. Aard van de instelling  F kredietinstelling

 F beursvennootschap

 F betalingsinstelling

 F instelling voor elektronisch geld

 F vereffeningsinstelling

 F met vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling

 F verzekeringsonderneming

 F herverzekeringsonderneming

 F financiële holding

 F verzekeringsholding

 F gemengde financiële holding

TITEL II. PERSOONSGEGEVENS

1. Naam 

2. Voorna(a)m(en) 

3. Geboorteplaats en –datum

4. Geslacht

5. Nationaliteit 

6. Woonplaats 

7.  Verblijfplaats (indien verschillend van de 
woonplaats vermeld bij punt 6.)

8. Vaste telefoon / GSM

9. E-mailadres
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TITEL III. FUNCTIEGEGEVENS

Geef hieronder aan aan welke functie de betrokken persoon in de instelling uitoefent. In voorkomend geval dienen 
meerdere vakjes aangevinkt te worden.

 F uitvoerend bestuurder

 F niet-uitvoerend bestuurder

 F voorzitter van het wettelijk bestuursorgaan

 F voorzitter van het auditcomité

 F voorzitter van het remuneratiecomité

 F voorzitter van het risicocomité

 F lid van het directiecomité

 F voorzitter van het directiecomité

 F effectieve leider bij een instelling zonder directiecomité

 F leider van een bijkantoor

 F verantwoordelijke van de compliancefunctie

 F verantwoordelijke van de interneauditfunctie

 F verantwoordelijke van de risicobeheerfunctie

 F verantwoordelijke van de actuariële functie 

TITEL IV. NIEUWE ELEMENTEN AANGAANDE DE BETROKKEN PERSOON

Gelieve hieronder zo gedetailleerd mogelijk aan te geven welke nieuwe elementen de geschiktheid van de betrokken 
persoon voor de uitgeoefende functie op negatieve wijze kunnen beïnvloeden. Voor de omschrijving hiervan wordt in 
het bijzonder gewezen naar de vragen vermeld in TITEL VI van formulier XX.
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TITEL V. ANDERE INFORMATIE OVER DE BETROKKEN PERSOON

Meent u andere informatie te moeten verstrekken die nuttig kan zijn voor de beoordeling van de 
betrokken persoon?

Indien u deze vraag met JA beantwoordt, gelieve die informatie hieronder te vermelden.

TITEL VI. BIJLAGEN

Gelieve hieronder aan te geven welke bijlage(n) u in voorkomend geval bij dit formulier voegt. U wordt verzocht elke 
bijlage nauwkeurig te identificeren en het aantal pagina’s aan te duiden dat elke bijlage telt. Elke bijlage dient te 
worden voorzien van een duidelijk volgnummer.

JA NEEN
 F   F  
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Verklaring van de voorzitter van het wettelijk bestuursorgaan, of van de voorzitter van het 
directiecomité van de betrokken onderneming, of van de effectieve leider van de instelling die 
ressorteert onder het recht van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte 
waarvan de effectieve leider van het bijkantoor in België hiërarchisch afhangt

“In mijn hoedanigheid :

 F van voorzitter van het wettelijk bestuursorgaan

 F van voorzitter van het directiecomité

 F van effectieve leider van de buitenlandse instelling waarvan de effectieve leider van het bijkantoor in België 
hiërarchisch afhangt 

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

……………………………………………………………………….. (naam van de betrokken onderneming) 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 en handtekening


