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- De referenten die worden opgegeven dienen bij elkaar genomen in staat te zijn om inhoudelijk een

beeld te geven over de kennis, ervaring en het professioneel gedrag van de voorgedragen persoon

over de laatste tien jaar. Bij voorkeur moeten referenten worden aangedragen waar de voorgedragen

persoon in zijn functie(s) verantwoording aan heeft afgelegd. De referenten moeten wel bereid zijn

informatie te geven en beschikbaar zijn.

- Een van de referenten is de laatste leidinggevende danwel collega-bestuurder of commissaris van de te

toetsen persoon.

- De referenten komen voort uit de professionele werkomgeving. Bij voorkeur – doch minstens één – uit

de financiële sector. Indien mogelijk is ook ten minste één van de referenten werkzaam bij een andere

onderneming dan waar de te toetsen persoon werkzaam is.

- Referenten moeten voldoende onafhankelijk kunnen zijn. Als referenten mogen in ieder geval niet

worden opgegeven: bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn tot en met de derde graad,

echtgenoot, partner met wie wordt samengewoond of een vertrouwenspersoon. De referenten moeten

wel bereid zijn informatie te geven.

Kunnen geen referenten worden gevonden die voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, dan mogen andere 

referenten worden opgegeven. Geef dan (in een bijlage) een toelichting. Als de opgegeven referent niet voldoet 

of onvoldoende inzicht biedt in de voorgedragen persoon, dan zal een nieuwe (extra) referent worden 

opgevraagd.  

Gegevens dagelijks beleidsbepaler of commissaris 

Voorna(a)m(en)   Voorletter(s) 

Tussenvoegsel(s) Achternaam 

 

Naam onderneming 

KvK-nummer 

Relatienummer* 

Zaaknummer* 

* Het relatienummer en het zaaknummer hoeft u enkel in te vullen als u hierover beschikt.

Dit formulier vormt een onderdeel van de toetsing van een dagelijks beleidsbepaler of commissaris 

(toezichthouder). Dit formulier hoeft alleen ingevuld te worden als de dagelijks beleidsbepaler of 

commissaris getoetst moet worden op geschiktheid.  

De te toetsen beleidsbepaler of commissaris moet referenten opgeven die voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

Referentenformulier
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Referent 1 

Voorna(a)m(en)         Voorletter(s) 

Tussenvoegsel(s)  Achternaam 

Functie                  Geslacht           M               V 

Onderneming 

Wat is de relatie met de referent? 

Telefoonnummer                   E-mail 

Referent 2 

Voorna(a)m(en)         Voorletter(s) 

Tussenvoegsel(s)  Achternaam 

Functie                  Geslacht           M               V 

Onderneming 

Wat is de relatie met de referent? 

Telefoonnummer                   E-mail 

Referent 3 

Voorna(a)m(en)         Voorletter(s) 

Tussenvoegsel(s)  Achternaam 

Functie                  Geslacht           M               V 

Onderneming 

Wat is de relatie met de referent? 

Telefoonnummer                   E-mail 
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