
VERKLARING BETREFFENDE PEP 

   Ik ben een Politically Exposed Person 1 (“PEP”) of was in het afgelopen jaar een PEP. 

Gelieve onderstaande gegevens in te vullen als u dit vakje heeft aangevinkt:

Precieze titel van het mandaat of het ambt: ..............................................................................................................................................................................

Functiebeschrijving en niveau/anciënniteit: ................................................................................................................................................................................

Datum dat u aantrad als PEP: ..........................................................................................................................................................................................................

Als u niet langer actief bent als PEP, de datum waarop uw dienstverband eindigde: ...........................................................................................

   Een direct familielid of naaste verwant is een PEP of was in het afgelopen jaar een PEP. 

Gelieve onderstaande gegevens in te vullen als u dit vakje heeft aangevinkt:

Gelieve de exacte relatie aan te duiden als de PEP een direct familielid is:

  Echtgeno(o)t(e) of Wettelijk samenwonende partner
  Ouder
  Kind/ Echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner van uw kind

Gelieve de relatie hieronder te beschrijven als de PEP een naaste verwant is: .........................................................................................................

Gelieve ook volgende informatie met betrekking tot de PEP op te geven:

Naam van PEP en precieze titel van het mandaat of het ambt: .......................................................................................................................................

Functiebeschrijving en niveau/anciënniteit: ................................................................................................................................................................................

Datum waarop het familielid of de naaste verwant aantrad als PEP: ...........................................................................................................................

Als het familielid of de naaste verwant niet langer actief is als PEP, de datum waarop het dienstverband eindigde:...........................

  Ik, ondergetekende, verklaar hierbij dat de informatie in dit formulier waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig is en ik ga 

ermee akkoord dat ik MeDirect onmiddellijk zal inlichten als iets in de informatie op dit formulier mocht veranderen.

1 U bent een Politically Exposed Person indien u bent aangewezen om prominente, publieke functies uit te oefenen, waaronder o.a.: 
(i) Staatshoofd, (ii) Minister; (iii) Lid van het Parlement,, Provinciale Staten of andere nationale wetgever; (iv) voorzitter van een politieke partij, (v) Hoge functie binnen 
een overheidsorgaan (bv, lid van de rechterlijke of uitvoerende takken van de overheid, met inbegrip van de strijdkrachten), (vi) ambassadeur; (vii) directeur van een 
overheidsbedrijf van staatsbelang; (viii) hooggeplaatst ambtenaar van een internationale of supranationale organisatie zoals de EU, de NAVO, enz.

KEUZE 1:

KEUZE 2:

Naam:....................................................................................................................

Datum: ..................................................................................................................

Handtekening: ...................................................................................................
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