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In te vullen door de 
behandelende afdeling 

ontvangstdatum 

dossiernummer 

Waarvoor dient dit formulier? 
Met deze vragenlijst verklaart u of u belangrijke publieke functies uitoefent. Dit wordt gedefinieerd als “politiek 
prominente persoon”. 
Dit geldt zowel voor de belangrijke functies in België als in het buitenland. 
Dit geldt zowel voor uzelf als voor uw directe familieleden. 

VRAGENLIJST MET BETREKKING TOT DE IDENTIFICATIE VAN 
POLITIEK PROMINENTE PERSONEN 

Toelichting en definities van Politiek Prominente Personen 

1. Onder ‘politiek prominente persoon’ dient te worden verstaan: de natuurlijke persoon die, ongeacht of hij/zij
verblijft in België of in het buitenland, een prominent publieke functie bekleedt of bekleed heeft, zoals:
- staatshoofden, regeringsleiders, ministers, onderministers en staatssecretarissen;
- parlementsleden en leden van soortgelijke wetgevende organen;
- leden van bestuurslichamen van politieke partijen;
- leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven of van andere hoge rechterlijke instanties die arresten wijzen

waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
- leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken;
- ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten;
- leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven;
- bestuurders, plaatsvervangende bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige

functie bij een internationale organisatie.

2. Onder ‘familieleden’ van een ‘politiek prominente persoon’ wordt verstaan:
- de echtgenoot van een persoon vermeld in punt 1, of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt

aangemerkt;
- de kinderen van een persoon vermeld in punt 1, en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als

gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt;
- de ouders van een persoon vermeld in punt 1.

In te vullen door aanvrager 1 

1. Bekleedt u of heeft u een prominent publieke functie zoals vermeld in punt 1 van de toelichting?
Ja. 
Neen. 



Indien ja, vermeld 1 of meerdere functie(s) van de politiek prominente persoon uit de lijst van punt 1 van de toelichting: 

Functie(s): 

        Uw voor- en achternaam:  

Datum aanvang van de functie: dag  maand  jaar 

Datum einde van de functie: dag  maand  jaar 

2. Bent u een familielid - zoals bedoeld in punt 2 van de toelichting - van een persoon die een publieke functie bekleed
of heeft bekleed?

Ja. 
Neen. 

Indien ja, vermeld 1 of meerdere functie(s) van de politiek prominente persoon uit de lijst van punt 1 van de toelichting: 

Functie(s): 

Voor- en achternaam van de politiek 
prominente persoon: 

Datum aanvang van de functie: dag maand jaar 

Datum einde van de functie: dag maand jaar 

Familieband ten aanzien van de politiek 
prominente persoon - vermeld 1 van de familie-

banden uit de lijst van punt 2 in de toelichting 

In te vullen door aanvrager 2 

3. Bekleedt u of heeft u een prominent publieke functie zoals vermeld in punt 1 van de toelichting?
Ja. 
Neen. 

Indien ja, vermeld 1 of meerdere functie(s) van de politiek prominente persoon uit de lijst van punt 1 van de toelichting: 

Functie(s): 

        Uw voor- en achternaam: 

Datum aanvang van de functie: dag maand jaar 

Datum einde van de functie: dag maand jaar 



4. Bent u een familielid - zoals bedoeld in punt 2 van de toelichting - van een persoon die een publieke functie bekleed
of heeft bekleed?

Ja. 
Neen. 

Indien ja, vermeld 1 of meerdere functie(s) van de politiek prominente persoon uit de lijst van punt 1 van de toelichting: 

Functie(s): 

Voor- en achternaam van de politiek 
prominente persoon: 

Datum aanvang van de functie: dag maand jaar 

Datum einde van de functie: dag maand jaar 

Familieband ten aanzien van de politiek 
prominente persoon - vermeld 1 van de familie-

banden uit de lijst van punt 2 in de toelichting 

Ondertekening 

Ik verklaar op erewoord dat de hierboven vermelde gegevens correct zijn. 

datum 

dag maand jaar dag maand jaar 

handtekening van aanvrager 1  handtekening van aanvrager 2 

voor- en achternaam voor- en achternaam 
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