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VRAGENLIJST VOOR DE IDENTIFICATIE VAN DE POLITIEK ACTIEVE PERSONEN 

Overeenkomstig de derde Europese Richtlijn (2005/60/EC) moeten de kredietinstellingen of financiële instellingen 

voldoende informatie inwinnen teneinde te kunnen nagaan of een natuurlijke persoon behoort tot de categorie van 

Politically Exposed Persons (PEP’s). 

1. Bekleedt u een belangrijk openbaar ambt of hebt u een dergelijk ambt uitgeoefend (in de loop van het 
voorbije jaar)

1
 ?  

Zo ja, kunt u de juiste benaming van het openbaar ambt geven ? Beschrijving en rol van het openbaar ambt : 

 

 

Datum waarop het ambt werd opgenomen : ......./........../.........  

Datum waarop het ambt werd neergelegd : ......./........../......... 

2. Bent u verwant (naaste familie2 of naaste verwant3) met een natuurlijke persoon die een belangrijk openbaar 

ambt bekleedt of heeft bekleed (in de loop van het voorbije jaar) ? 

Zo ja, kunt u de juiste benaming van dat ambt alsook de identiteit en hoedanigheid van de betrokkene(n) geven ? 

Naam, voornaam : 

Hoedanigheid : 

Beschrijving en rol van het openbaar ambt: 

 

Datum waarop het ambt werd opgenomen : ......./........../.........  

Datum waarop het ambt werd neergelegd : ......./........../......... 

Ik verklaar mij akkoord om uw instelling onverwijld op de hoogte te brengen van enigerlei verandering in dat 

opzicht. Handtekening 

1 Staatshoofd, regeringsleider, minister, parlementslid, voorzitter van een politieke partij die deel uitmaakt van 

een regering, lid van een hoog gerechtshof of van grondwettelijke hoven of andere gerechtelijke overheden 

die beslissingen nemen waartegen over het algemeen geen beroep kan worden ingediend, tenzij in 

uitzonderlijke omstandigheden, leden van rechtbanken of auditeurs of bestuurders van centrale banken, 

zaakgelastigden en hooggeplaatsten bij de strijdkrachten, leden van de administratie, de directie of de 

controle-organen van overheidsbedrijven (met uitzondering van functies op het niveau van de Gemeenschap 

en op internationaal niveau); andere ambtenaren dan topambtenaren zijn niet opgenomen in die categorieën. 

2 Echtgen(o)ot(e), elke partner die volgens de nationale wetgeving met een echtgenoot is gelijkgesteld, kinderen 

en hun echtgenoten of partners alsmede de ouders. 

3 - Elke natuurlijke persoon die gekend is als batig mede-eigenaar van juridische entiteiten of juridische regelingen, 

of enigerlei andere vorm van zakenrelatie met iemand die een belangrijk openbaar ambt bekleedt of heeft 

bekleed; 

- Elke natuurlijke persoon die als enige batig eigenaar is van een juridische entiteit of juridische regeling, waarvan 

het gekend is dat die is opgezet in het feitelijke voordeel van een persoon die een belangrijk openbaar ambt 

bekleedt of 


